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المقدمة

 تشــهد وزارة الرتبيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي مرحلــًة فارقــًة مــن تاريــخ التعليــم يف مــر؛ حيــث انطلقت 

هــذا العــام إشــارة البــدء يف التغيــر الجــذري لنظامنــا التعليمــي بــدًءا مــن مرحلــة ريــاض األطفــال حتــى 

نهايــة املرحلــة الثانويــة )تعليــم ٢( ليبــدأ أول مالمــح هــذا التغيــر مــن ســبتمر ٢٠١٨ عــر تغيــر مناهــج 

ــية  ــوف الدراس ــا للصف ــر تباًع ــتمرار يف التغي ــع االس ــدايئ، م ــف األول االبت ــال والص ــاض األطف ــة ري مرحل

التاليــة حتــى عــام ٢٠٣٠.

تفخــر وزارة الرتبيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي بــأن تقــدم هــذه السلســلة التعليميــة الجديــدة، ولقــد كان 

هــذا العمــل نتاًجــا للكثــر مــن الدراســات، واملقارنــات، والتفكــر العميــق، والتعــاون مــع كثــرٍ مــن خــرات 

ــواد  ــي، وم ــي إبداع ــار قوم ــا يف إط ــوغ رؤيتن ــي نص ــة؛ ل ــة والعاملي ــات الوطني ــة يف املؤسس ــاء الرتبي عل

الــة. تعليميــة ورقيــة ورقميــة فعَّ

ــواد  ــج وامل ــر املناه ــز تطوي ــر ملرك ــكر والتقدي ــكل الش ــي ب ــم الفن ــم والتعلي ــة والتعلي ــدم وزارة الرتبي تتق

التعليميــة، كــا تتقــدم بالشــكر ملستشــاري الوزيــر للمناهــج والطفولــة املبكــرة، وكذلــك تخــص بالشــكر 

ــة  ــر، منظم ــان م ــة لونج ــر، مؤسس ــة م ــة نهض ــة، مؤسس ــكفري التعليمي ــة ديس ــان مؤسس والعرف

اليونيســف، منظمــة اليونســكو، خــراء التعليــم يف البنــك الــدويل، خــراء التعليــم مــن اململكــة املتحــدة، 

ــة مبــر، وأخــرًا  ــداد إطــار املناهــج الوطني ــة يف إع ــة ملشــاركتهم الفاعل ــة املري ــات الرتبي وأســاتذة كلي

ــن أســهموا يف  ــواد الدراســية الذي ــري عمــوم امل ــم، ومدي ــة والتعلي ــات وزارة الرتبي ــرد بقطاع نشــكر كل ف

ــراء هــذا العمــل. إث

ــرورة  ــة ب ــادة السياســية املري ــق للقي ــان العمي ــا دون اإلمي ــا التعليمــي مل يكــن ممكًن ــر نظامن إن تغي

ــاح  ــس عبدالفت ــيد الرئي ــة الس ــن رؤي ــل م ــزء أصي ــو ج ــر ه ــم يف م ــامل للتعلي ــالح الش ــر؛ فاإلص التغي

الســييس إلعــادة بنــاء املواطــن املــري، ولقــد تــم تفعيــل هــذه الرؤيــة بالتنســيق الكامــل مــع الســادة 

ــة. ــباب والرياض ــة، والش ــي، والثقاف ــث العلم ــايل، والبح ــم الع وزراء التعلي

إن نظــام تعليــم مــر الجديــد هــو جــزء مــن مجهــود وطنــي كبــر ومتواصــل؛ لالرتقــاء مبــر إىل مصــاف 

الــدول املتقدمــة لضــان مســتقبل عظيــم ملواطنيهــا.



ــم  ــم والتعل ــة؛ بإطــالق نظــام التعلي ــا الحبيب ــة يف عمــر مرن يســعدين أن أشــارككم هــذه اللحظــة التاريخي

املــري الجديــد، والــذي تــم تصميمــه لبنــاء إنســان مــري ُمنتــٍم لوطنــه وألمتــه العربيــة وقارتــه اإلفريقيــة، 

مبتكــر، مبــدع، يفهــم ويتقبــل االختــالف، ُمتمكِّــن مــن املعرفــة واملهــارات الحياتيــة، قــادر عــى التعلــم مــدى 

الحيــاة، وقــادر عــى املنافســة العامليــة.

لقــد آثــرت الدولــة املريــة أن تســتثمر يف أبنائهــا عــن طريــق بنــاء نظــام تعليــم عــري مبقاييــس جــودة 

عامليــة؛ يك ينعــم أبناؤنــا وأحفادنــا مبســتقبٍل أفضــل، ويك ينقلــوا وطنهــم “مــر” إىل مصــاف الــدول الكــرى 

يف املســتقبل القريــب. 

إن تحقيــق الحلــم املــري ببنــاء اإلنســان وصياغــة الشــخصية املريــة هــو مســئولية مشــرتكة بيننــا جميًعــا 

ــة والتعليــم، وأســاتذة الجامعــات، ومنظومــة  ــاء األمــور، وأرسة الرتبي ــة أجمعهــا، وأولي مــن مؤسســات الدول

اإلعــالم املــري. وهنــا أود أن أخــص بالذكــر الســادة املعلمــن األجــالء الذيــن ميثلــون القــدوة واملثــل ألبنائنــا، 

ويعملــون بــدأٍب إلنجــاح هــذا املــروع القومــي.

إننــي أناشــدكم جميًعــا أن يعمــل كلٌّ منــا عــى أن يكــون قــدوًة صالحــًة ألبنائنــا، وأن نتعــاون جميًعــا لبنــاء 

إنســان مــري قــادر عــى اســتعادة األمجــاد املريــة، وبنــاء الحضــارة املريــة الجديــدة.

خالص متنيايت القلبية ألبنائنا بالتوفيق، واحرتامي وإجاليل ملعلمي مر األجالء.

د. طارق جالل شوقي

وزير الرتبية والتعليم والتعليم الفني

كلمة الســيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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ا

تعد اللغة أداة التواصل وتقوية الروابط بني أبناء األمة وبناء الشخصية وحتقيق اهلوية املرصية والعربية، والقراءة مهارة ُلغوية حتتوي 
عىل العديد من املهارات الفرعية التي ال تتحقق بطريقة واحدة يف التدريس، فلكي يقرأ التالميذ جيب أن يتعرضوا للقراءة بعدة أشكال. 
ف أصوات احلروف ودمج األصوات  املبكرة؛ من خالل اجلمع بني طريقة تعرُّ السنوات  القراءة يف  املنهج عىل أسس تعليم  يقوم هذا 

لتكوين كلامت، وبني طريقة املدخل الكيل للغة لتعليم القراءة من خالل عدة نصوص قصصية، وذلك بشكل متوازن. 

التعريف بالمنهج

التواصل،   - العامل؟  يعمل  كيف  حويل-  من  -العامل  أكون؟  من  التخصصات؛  متعدد  املنهج  حماور  نفس  العربية  اللغة  منهج  يتبع 
وينقسم كل حمور إىل موضوعني، يتناول كل موضوع النصوص األدبية، واحلروف املستهدفة، والكلامت الشائعة من خالل عدة أنشطة، 

ويوضح اجلدول التايل تقسيم املنهج يف الفصل الدرايس األول:

المحور األول - من أكون؟

بيع
سا

٨ أ
س 

دري
 الت

من
ز

إمالء خط الكلامت الشائعة القصص احلروف املوضوعات

أنشطة 
إمالء 

أسبوعية

أيب - أمي - أنا - 
قال - قالت

القصة املشرتكة: 
هيا نتعلم يا جدي 

أ   م  ب أنا مميز

 احلروف 
باالجتاهات 

الصحيحة
أيًضا - و -  يف - ال

القصة املشرتكة: 
أوقات غالية 

القصة املوجهة: 
النمل

 ف ن ل

ح ر ت 

س ج

أسرتي

المحور الثاني - العالم من حولي

بيع
سا

٨ أ
س 

دري
 الت

من
ز

إمالء خط الكلامت القصص احلروف املوضوعات

أنشطة 
إمالء 

أسبوعية

احلروف 
باالجتاهات 

الصحيحة

يف - يا - نعم - هذا 
- هذه

القصة املشرتكة: 
حدث بمدرستنا
القصة املوجهة: 

فرح حتب احليوانات

ز د ق

ط ش ز

 ع و

عالمي 

الصغير

احلروف 
باالجتاهات 
الصحيحة -
كتابة كلمة.

كان - هو - إىل

القصة املشرتكة: 
رس رشيد

القصة املوجهة:
- هيا نزرع

- أعمل مع أمي

ث  خ  ص

ض  ك  ي

هـ  غ  ظ

عالمي 

الكبير

خطة منهج اللغة العربية - الصف األول االبتدائي - الفصل الدرايس األول

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول

المقـدمـة



ب

القصص المشتركة والكلمات الشائعة

القصص املشرتكة هي عبارة عن قصص يقوم املعلم بقراءهتا، والتالميذ يشاركونه بالنظر إليها وَفهم أحداثها؛ حيث يبدأ كل موضوع 
بقصة مشرتكة توجد يف الدليل يقرؤها املعلم للتالميذ، واهلدف منها هو:

التوضيح العام للموضوع من خالل تقديم الفكرة الرئيسة للمحور يف شكل قصيص يعرضه املعلم للتالميذ؛ من أجل - 
تكوين املعنى العام لَفهم املقروء، وذلك لتعزيز نظرية املدخل الكيل للغة.

ث( أو غري لفظي )رسم، كتابة،... إلخ( من -  استخالص وَفهم املعنى العام، ثم التعبري عنه؛ سواء بشكل لفظي )حتدُّ
خالل أنشطة كتاب التلميذ.

اإلشارة إىل بعض مفاهيم الكلمة املطبوعة.- 
تعزيز القيم واملهارات احلياتية للمنهج. - 
ف عليهــا ككلمــة، وليــس بتهجــي حروفهــا كــام هــو -  اســتخراج بعــض الكلــامت الشــائعة التــي يتعلمهــا التالميــذ بالتعــرُّ

موضــح بخطــة املنهــج.

التمهيد للقراءة والكتابة    

يبدأ املعلم يف مرحلة التمهيد للقراءة والكتابة مًعا يف نفس الوقت، ويكون هذا عادًة يف األسابيع األوىل، فقبل أن يتعرض التلميذ 
بعدة  وارتباطه  الصوت  )مفهوم  مثل:  بالقراءة،  املتعلقة  األساسية  املفاهيم  بعض  إدراك  إىل  حيتاج  احلروف  أصوات  أو  أشكال  لتعلُّم 
عوامل، وقابليته للتغيري يف حال تغري أحد هذه العوامل(، كام حيتاج التلميذ أيًضا إىل إدراك مفاهيم أخرى تتعلق بالكتابة، مثل: )التناغم 
البرصي اليدوي، وأمهية معرفة كيفية تكّون الكلامت من جمموعة حروف(، وجيب التأكد خالل هاتني املرحلتني من مدى استعداد كل 

تلميذ للَبدء يف تعلُّم احلروف.

مرحلة التمهيد للقراءة

حيتوي التمهيد للقراءة عىل العنارص التالية:

١- تنمية الوعي البرصي:

النظر إىل الصور والتدقيق يف تفاصيلها والتحدث عنها:
ل، والتدقيق يف تفاصيلها، وذلك عرَب توجيه بعض األسئلة التي حيتاج عند  ب عىل النظر للصور بُعمق وتأمُّ حيتاج التلميذ إىل التدرُّ

اإلجابة  عنها إىل ُمالحظة كل تفصيلة بالصورة، ويطلب املعلم منه أيًضا أن يصف له بدقة ما يراه فيها.

التمييز بني العنارص املختلفة واملتشاهبة يف الصور: 
ًة املتشابه  يساعد تدريب عيني التلميذ عىل إدراك وجوه التشابه واالختالف بني األشكال ـ فيام بعد ـ عىل متييز احلروف، خاصَّ

منها، مثل: )ب - ت - ث( أو )ج - ح - خ(.

مالحظة األحجام املتفاوتة:
يركز املعلم من خالل تعرض التالميذ للصور واحلديث عن مكوناهتا عىل تنمية إدراكهم لألشياء كبريًة كانت أو صغريًة، كام يعمل 

أيًضا عىل تنمية قدرهتم عىل مالحظة مكان اليشء يف الصورة )أعىل - أسفل - يمني - يسار(.
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٢- تنمية الوعي الصويت:
الوعي الصويت هو القدرة عىل سامع ومتييز خمتلف الوحدات املكونة للغة )مثل احلرف، والكلمة، واملقطع، ووزن الكلامت،... إلخ( 
عىل أساس التمييز الصويت فقط )وليس املعنى(، والقدرة عىل التعامل مع هذه الوحدات بمرونة وإبداع، وهو َفهم التلميذ أن 
ها وتركيُبها. ولتنمية الوعي الصويت حيتاج التلميذ  اللغة املنطوقة ليست وحدة واحدة، وإنام تتكون من وحدات صغرية يمكن فكُّ

ب عليها، وهي: إىل اكتساب عدة مهارات والتدرُّ

ف الكلمة: تعرُّ
ف التلميُذ اللغة يف سنواته األوىل بواسطة السامع والرتديد؛ لذا فعندما ينتقل من التعامل مع الكلامت املنطوقة والتعامل مع  يتعرَّ
الكلامت املكتوبة حيتاج إىل إدراك أن ما يسمعه يتكون من وحدات صغرية، لُكلٍّ منها معنى منفصل )وهي الكلمة(، وأن بوسعه 

تغيري هذا املعنى بتغيري الكلامت يف اجلُمل. 

ف نغمة الكلمة: تعرُّ
للكلامت العربية أوزاٌن؛ فعندما ينطق املتكلم بكلمتني هلام نفس الوزن فإنه جيد هلام نغمة واحدة، مثل: )َفَعَل/َرَسَم(، وعىل املعلم 
أن يبدأ بتدريب ُأُذين التلميذ ليكتسب هذا احلس اللغوي املهم، وباستخدام كلامت بسيطة يف هذه املرحلة، مثل: )أمحر / أخرض(.

متييز أصوات الكلمة:
ف التلميـذ يف هـذه املرحلـة املقاطـع الصوتيـة للكلمـة؛ فاملقطـع الصـويت مـن حيـث بنـاؤه أكـرب مـن الوحـدة   جيـب أن يتعـرَّ
ن من مقطـع صويت واحـد؛ كقولنا: )ِمن  الصوتيـة )أو أكـرب مـن الصـوت وأصغر مـن الكلمـة(، وإْن كانت هناك كلـامت تتكوَّ
ا التي تتشـكل من أكثر مـن مقطع فُيطلق  ى )ُأحادية املقطـع(، أمَّ أو َمـن(، والكلمـة التـي تتكـون من مقطع صـويت واحد ُتسـمَّ

عليهـا )متعددة املقاطـع الصوتية(. 

دمج األصوات بصفة عامة:
 وهو مقدرة التلميذ عىل دمج صوتني منفصلني لينطقهام كأهنام صوت واحد، وذلك متهيًدا لدمج أصوات احلروف، ويستطيع 

املعلم تقديم هذه املهارة باستخدام أصوات احليوانات ُمقطَّعًة، مثل: صوت الكلب )ها  / ووو(.

ف بعض املفاهيم اخلاصة بالتواصل الكتايب )الكتب(: ٣- تعرُّ
املشرتكة  القصص  خالل  من  ذلك  ويتوافر  للكتب،  التالميذ  يتعرض  أن  جيب  إذ  للقراءة؛  متهيد  فرتة  املنهج  يف  األوىل  األسابيع  تعد 
)املوجودة يف دليل املعلم( حيث يعرضها املعلم عليهم، ويقرؤها هلم مع وضع إصبعه )أو يشء يشري به( عىل الكلامت املقروءة من دون 
أن نتوقع منهم حماولة القراءة بأنفسهم... إن رؤية التالميذ للكلامت واجلُمل التي تتكون من حروف ُتقرأ عىل لسان املعلم أو أولياء 

ي إدراكهم بنظام اللغة وكيفية فك شفرهتا. األمور تقوِّ
ف عدة مفاهيم خاصة بالكتاب، هي:  مع تعرض التالميذ للكتب واستخدامها حيتاجون إىل تعرُّ

تكوين الكتاب )مثال: الغالف األمامي وحمتوياته، الغالف اخللفي وحمتوياته(.- 
 دور كل من املؤلف والرسام يف عمل الكتاب.- 
عالقة الصور بالكلامت واجلُمل.- 
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االجتاه الصحيح لقراءة الكلامت يف اجلملة.- 
االجتاه الصحيح لقراءة اجلُمل يف الفقرة.- 
االجتاه الصحيح لطي الصفحات.- 

ف التالميذ هذه املفاهيم. وهنا جيب عىل املعلم التأكد من تعرُّ  

مرحلة التمهيد للكتابة

املرحلة  البرصية والعقلية يف مثل هذه  بالنسبة لعضالت األصابع والقدرة  به عماًل معقًدا  الكتابة  ُثمَّ  فيه  بالقلم والتحكم  يعد اإلمساك 
العمرية، وال يقترص األمر عىل التدريب العضيل فحسب، بل حيتاج التلميذ أيًضا إىل اكتساب وتنمية عدة مهارات أولية؛ هي:

١- تنمية العضالت الدقيقة ]عضالت الكف واألصابع[:
 ترتبط عملية الكتابة باكتامل النضج العصبي ألنامل التلميذ وعضالهتا الدقيقة من أجل التحكم يف طريقة إمساك القلم؛ فبجسم 
اإلنسان نوعان من العضالت: عضالت كبرية وأخرى دقيقة... ويف مرحلة الطفولة تنمو العضالت الكبرية أواًل تليها الدقيقة؛ 
لذا فعىل املعلم إدراك أن القدرة عىل الكتابة بالنسبة لتلميذ الروضة تعد بمثابة دخول سباق للسباحة؛ إنه أمر جيب أن تسبقه 
الكتابة، ويكون هذا  يبدءوا يف  َوْفَق استطاعته ـ قبل أن  الكايف للتالميذ ـ كلٌّ  إتاحة الوقت  التدريب، مع  فرتات متدرجة من 
مثل:  الدقيقة،  العضالت  تنمية  تعمل عىل  متعددة  أدوات وخامات  باستخدام  وإنام  بالقلم،  اإلمساك  دون  من  أواًل  التدريب 

لصال / األسالك الوبرية / ألعاب احلياكة،... إلخ(. )املقص/ الصَّ

٢- التدريب عىل إمساك القلم بالطريقة الصحيحة وكيفية التحكم فيه:
ـ  يرتكز وسط القلم بني اإلهبام والسبابة، بينام ترتكز مقدمته عىل الُعقلة الُعليا من إصبع الوسطى.

ـ يقوم طرفا إصبعي اإلهبام والسبابة بتحريك القلم.

ـ  يدرب املعلم التالميذ عىل اإلمساك بالقلم بواسطة تشبيه حركة األصابع 

بأرُجل الضفدع، والقيام باالنقباض واالنبساط يف اهلواء عدة مرات - 

كقفزة الضفدع - متهيًدا الستخدام القلم.

٣- التناغم البرصي اليدوي:

 تتطلب عملية الكتابة استخدام العني واليد )األصابع( مًعا، وبني حركة كل منهام ثمة تناغم وانسجام؛ بحيث توافق العني اليد 
وترافقها يف أثناء الكتابة، وال تسبق اليد حركة العني ومدى إبصارها.

٤- التدريب عىل االجتاهات العامة للكتابة )مع الرتكيز عىل الَبدء من جهة اليمني إىل اليسار(:
 يبـدأ التلميـذ يف رسـم خطـوط قصرية تشـكل اخلطوط الرئيسـة املسـتخدمة يف الكتابـة، مثل: )اخلـط األفقي ـ اخلـط الرأيس ـ 
اخلـط املقـوس( سـواء كان ذلـك بالتوصيـل بـني نقطتـني أو بمتابعـة النقـط داخل اخلط، مـع مراعـاة وضع عالمة مـا؛ بحيث 

د التلميـذ أن يبـدأ الكتابة من جهـة اليمني.  يتعـوَّ
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٥- استثارة الرغبة يف الكتابة:
 جيب أن يوضح املعلم مدى أمهية الكتابة يف حياتنا، وكيف يمكنها أن تساعدنا يف إنجاز أعاملنا، والتعبري عن أنفسنا، وهو ما حيفز 
التلميذ عىل ممارستها، مع توفري كثرٍي من األوراق امللونة اجلذابة، واألدوات املكتبية داخل الفصل؛ لتشجيعه عىل القيام بأنشطة 

كتابية من خالل اللعب.

تقديم الحروف ودمج الكلمات

بعد فرتة التمهيد السابقة تصري عملية القراءة والكتابة أكثر سهولًة بالنسبة للتالميذ الصغار؛ فيصبحون ُقراًء مهرًة يف سن مبكرة - 
أكثر من اتباعهم املناهج التقليدية؛ حيث يبدأ املعلم يف إكساهبم مهارة فك شفرة احلروف، واحلركات، وتركيبها... ومع معرفة 
ب عىل دمج األصوات لتكوين كلامت، وبالتايل يكتسبون مهارة القراءة إىل  هذه األصوات يمر التالميذ بمراحل متدرجة للتدرُّ

حد إتقاهنا.
يف بداية مرحلة تعلُّم القراءة يتعلم التالميذ األصوات عرب طريقة تفاعلية جذابة ومالئمة ألعامرهم، ثم يتبع املعلم -بالتدريج- - 

إرشادات الدليل يف تعليم دمج األصوات، مستعينًا ببعض التدريبات التي يتضمنها كتاب التلميذ.
ف أصواهتا ودجمها يف كلامت. -  م احلروف من خالل تعرُّ بعد القصة املشرتكة وأنشطتها يف بداية كل موضوع ُتقدَّ
يتضمن كل موضوع عدًدا من احلروف، ويتناول أصوات كل حرف بحركاته األربعة )السكون ـ الفتحة ـ الضمة ـ الكرسة(، - 

ويتعلم التلميذ كلامت الدمج التي حتوي هذه احلروف، فضاًل عن احلروف التي سبق له دراستها، ويتم تقديم األصوات برتتيب 
خمتلف عن الرتتيب األبجدي كالتايل:

أ م  ب  ف  ن  ل  ح   ر  ت  س  ج  ز  د  ق  ط  ش  ذ  ع و  ث  خ  ص ض  ك  ي  هـ )ة( غ ظ  
يعتمـد الرتتيـب هنا عـىل احلروف األكثر شـيوًعا يف املفردات األساسـية لـدى التلميذ، وبذلك يسـتطيع دمج األصـوات مبكًرا - 

ج احلروف مـن حيث الشـكل، وتعقيـد اخلطوط  َل ثالثـة أحـرف وقـراءة كلـامت، كـام يراعـي هـذا الرتتيب تـدرُّ مـع تعلُِّمـه أوَّ
وتشابكها. 

يقدم منهج املستوى األول يف الفصل الدرايس األول احلروف من )األلف( إىل )الياء( بالرتتيب السابق ذكره، وبحركاهتا األربعة - 
ٍج من خالل أنشطة املراحل الستة  )السكونـ  الفتحةـ  الضمةـ  الكرسة(، مع تعلُّم كتابتها بطريقة صحيحة، ودجمها يف كلامت بتدرُّ

التالية؛ لضامن القراءة والكتابة.

يقدم املنهج احلروف األبجدية بحركاهتا األربعة )السكون ـ الفتحة ـ الضمة ـ الكرسة(، ويقدم اسم احلرف وصوته كالتايل:

ف شكله: ف صوت احلرف يف حالة السكون، ثم تعرُّ ١-  تعرُّ
ن التلميذ من متييز صوت احلرف جمرًدا دون التأثر باحلركات؛ فحركة السكون تولد من انقطاع  يتم تقديم احلرف ساكًنا؛ ليتمكَّ
مسبوًقا هبمزة  بنطقه  صحيح  بشكل  احلرف ساكًنا  نطق  من  التأكد  املعلم  ويستطيع  ذلك،  عند  الفم  وثبات  باحلرف  الصوت 

ويكون آخر صوت قبل انقطاع اهلواء هو صوت احلرف جمرًدا، مثال: )أْس ... أْق(. 

ف صوت وشكل احلرف يف حالة الفتح، والضم، والكرس: ٢- تعرُّ
 ُسميت احلركات الثالث الفتحة والضمة والكرسة بذلك نسبًة إىل حركة الفم عند نطقها؛ حيث تولد حركة الضم من ضم 

الشفتني مًعا، وتولد حركة الكرس من انكسار الفك السفيل وانخفاضه، أما حركة الفتح فتولد من فتح الفم.
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لوحة الفصول األربعة:
 يتم تقديم صوت احلرف مع احلركات األربعة من خالل قصة قصرية تتضمن مرور احلرف بالفصول األربعة، ويربط احلرف 
بشكل وصوت يمثل احلركة، وذلك لتكوين صورة ذهنية لدى التلميذ لربط شكل احلركات بكيفية النطق هبا بمصاحبة صوت 

كل حرف عىل حدة: 
يف فصل الربيع يسكن احلرف وجيلس ليستمتع برائحة الزهور، وفوقه الشمس التي متثل حركة السكون، ويدندن هبدوء - 

صوته جمرًدا.
يف فصل الصيف يذهب احلرف إىل الشاطئ ُمرتدًيا القبعة، والتي متثل حركة الفتح، ويغني بصوت عاٍل فاحًتا فمه.- 
يف فصل اخلريف يلعب احلرف بطيارته الورقية التي تدور ممثلًة حركة الضمة، ويقلد صفري الريح فيضم شفتيه. - 
يف فصل الشتاء يركب احلرف زالجته، وينطلق متزجلًا إىل األسفل، صائًحا بصوت الكرس. - 

ف شكل احلرف يف مواضع خمتلفة )أول ـ وسط ـ آخر الكلمة(: ٣- تعرُّ
يقدم شكل احلرف من خالل قراءة قصة احلرف املوجودة يف لوحات قصص احلروف املصاحبة للمنهج، والتي تضم مفردات 
كثرية ومتنوعة حتتوي عىل احلرف يف أول الكلمة وآخرها، ثم يقوم املعلم بعد قراءة القصة بسؤال التالميذ عن موضع احلرف 

يف الكلامت، ويسأهلم عن سبب تغريُّ شكله. 

٤- دمج أصوات احلروف مع احلركات يف كلامت:
تقديم كل حرف جديد يدمج مع احلروف املقدمة سابًقا بحركاهتا األربعة، ثم يتم دمج أصوات احلروف مع احلركات يف - 

كلامت من حرفني يف البداية، ثم ثالثة أحرف )يف مفردات هلا معنى(.
لة عىل السبورة(، ويبدأ بنطق صوت كل حرف -  لة )أو كتابة احلروف املشكَّ يقوم املعلم باستخدام بطاقات احلروف املشكَّ

عىل حدة، ثم يضع البطاقتني متجاورتني )أو يكتب احلرفني متجاورين( وينطق الصوتني مًعا عدة مرات؛ حتى يتمكن 
التالميذ من سامع الكلمة، مثال: َف ْم = َفْم. 

يقرأ التلميذ أول حرف بحركة فيسمع نفسه، ثم ينطق الثاين بحركة ويسمع نفسه، ثم ينطق الثالث، ثم يكرر األصوات - 
الثالثة، وحياول املعلم مساعدته عىل ترديدها برسعة حتى يستمع إىل الكلمة، وهكذا.

عندما يستطيع التالميذ سامع الكلامت التي تنطق هلم ُمقطَّعًة؛ فمعنى هذا أهنم فهموا شفرة األبجدية، وأدركوا أن نظام - 
سهم  اللغة األبجدي يشء يمكنهم التعامل معه بالفك والرتكيب، وهذا اإلدراك يبهرهم، ويزيد من ثقتهم بأنفسهم، وحيمِّ

عىل اإلقبال عىل القراءة.
عادًة ما يكون دمج األصوات سهاًل ملعظم التالميذ )مع مراعاة إعطائهم الفرتة الزمنية املناسبة لذلك(.- 

ف الكيفية الصحيحة لكتابة احلرف من خالل اتباع االجتاه الصحيح: ٥- تعرُّ
يقوم املعلم بكتابة احلرف عىل السبورة متبًعا االجتاه الصحيح. - 
لصال، العجينة، -  م املعلم للتالميذ خاماٍت خمتلفًة خيتارون منها ما يشاءون الستخدامها يف كتابة احلرف، مثل: الصَّ يقدِّ

األسالك،... إلخ. 
يطلب املعلم من التالميذ كتابة احلرف يف اهلواء أو عىل الرمل أو عىل الدقيق أو باستخدام ما يريدون من خامات، عىل أن - 

ز عىل اتباعهم االجتاه الصحيح للكتابة. ُيركِّ

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول



ز

6- كتابة احلرف يف مواضع خمتلفة من الكلمة من خالل كلامت الدمج:

السابق دراستها لتكوين كلامت؛ يقوم بكتابة هذه الكلامت من خالل أنشطة  التلميذ بدمج احلرف مع احلروف  بعد أن يقوم 
التلميذ احلرف بمختلف أشكاله حسب موضعــه يف الكلمة  خمتلفة، حتتوي الكلامت عىل احلرف يف مواضع خمتلفة؛ فيكتب 

)أول ـ وسط ـ آخر(.

القصص الموجهة

خُيتتم كل موضوع بقصة موجهة يقرؤها التلميذ، وتتكون هذه القصص من تلك الكلامت الشائعة مع الكلامت التي يقرؤها بدمج 
وذلك  ُمْسبًقا،  عليه  ب  والتدرُّ تقديمه  يتم  مل  حرف  أي  املوجهة  القصص  تضم  فال  السابقة؛  املوضوعات  يف  هلا  ض  تعرَّ التي  احلروف 

ا ذا معنى، يعرف كل كلامته وحروفه، وبذلك ينتهي كل موضوع بسياٍق كام بدأ بسياٍق. إلفساح املجال للتلميذ ليقرأ وحده نصًّ

املحتوىاملوضوعاتاملحاور

من 

أكون؟

أنا مميز

يصف كيف تغريَّ ومراحل نموه.	 
ه.	  يوضح كيف اكتسب مهارات وقدرات جديدة أثناء نمّوه وتغريُّ
ُيظهر قدًرا من اجلدارة خالل تنفيذه املهام اليومية املالئمة لتطوره، 	 

ويطلب الدعم لتنمية استقالليته.

هيا نتعلم يا جديالقصص املشرتكة

أرسيت
يعتمد عىل نفسه يف مهامه اليومية، ويطلب املساعدة حني حيتاجها.	 
رها.	  يتأمل يف املسئوليات العائلية وُيقدِّ
يتناقش وحيدد أهداًفا للتفاعالت اجلامعية داخل األرسة.	 

أوقات غاليةالقصص املشرتكة

النملالقصص املوجهة

العالم

من 

حولي

 عاملي الصغري
 )مدرستي/جمتمعي(

حيافظ عىل مسئوليته كفرد يف هذا العامل الصغري.	 
يدرك أن ترصفاته وأفعاله هلا نتائج وعواقب منطقية تؤثر عىل اآلخرين.	 

حدث بمدرستناالقصص املشرتكة

فرح حتب احليواناتالقصص املوجهة

يبادر بأفعال حتافظ عىل البيئة يف وطنه.عاملي الكبري )الوطن/ الكوكب(

رس رشيدالقصص املشرتكة

كعك العسل / هيا نزرعالقصص املوجهة
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التقييم التكويني

يف هناية كل موضوع توجد صفحتان من التقييم التكويني؛ ملساعدة املعلم عىل معرفة مدى استيعاب التالميذ ملا سبق دراسته، ويمكنه 
أن يقطع هذه التقييامت وحيفظها يف حافظة التلميذ يف هناية كل فصل درايس.

دون  الدمج  كلامت  كتابة  تعّزز  وخمتلفة؛  متنوعة  أسبوعية  إمالء  أنشطة  الدمج  وكلامت  احلروف  من  عدد  كل  بعد  اإلمالء:  يوجد 
حفظها  ُمسبًقا.

اخلط:  يبدأ اخلط مع كتابة احلروف باالجتاهات الصحيحة، ثم كتابة كلمة بخط النسخ بنهاية الفصل الدرايس األول.

جدار )بنك الكلمات(

الفصــل  يف  جــدار  اختيــار  يتــم 
ــامت(؛  ــك الكل ــدار )بن ــو ج ــون ه ليك
ــم عــرض الكلــامت الشــائعة  حيــث يت
ــح  ــط واض ــة بخ ــات مرئي ــىل بطاق ع
ــامت  ــاط الكل ــاء نش ــل أو أثن ــري قب وكب

ــرتكة. ــة املش ــائعة يف القص الش

أ�
أمي

أنا

قالت

قال

أيًضا

و
يف

نعم يا

هذههذا

كان
إىل

هو
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من أكون؟

تمهيد:  

يقوم املعلم بعمل لغز )من أكون؟( للتالميذ. 

لغز )من أكون؟(:   

d حيوان كبري لديه خرطوم طويل؛ فام هو؟

d ملك الغابة، وصوته زئري؛ فام هو؟

d س اللغة العربية واسمه يبدأ بحرف ... فمن هو؟ ُيدرِّ

ثم يطلب منهم أن يتطوع بعضهم للقيام بلغز )من أكون؟(.

شرح النشاط:  

ف  يقــوم املعلــم بتعريــف نفســه )اســمه، وظيفتــه، مــكان ســكنه، بلــده، جنســيته(، ويطلــب مــن كل تلميــذ أن يعــرِّ

نفســه لباقــي زمالئــه.

التطبيق

برسمه عىل  املعلم  يقوم  الفصل  ُمعلًقا يف  الَعلم  يكن  مل  )إذا  بلده  نفسه، وَعلم  فيها  يرسم  تلميذ ورقة  املعلم كل  يعطي 

السبورة أو إحضار صورته(، ويقوم أيًضا بإلصاق رسوماهتم بعد كتابة أسامئهم عليها داخل الفصل أو عىل بابه. 

نشاط إضافي

لعبة )المتشابه معي(

d  ...يطلب املعلم من التالميذ أن يقفوا إذا سمعوا شيًئا حيبونه؛ فمثاًل: يقول املعلم: أمحر؛ فيقف كل من حيب اللون األمحر 

يقول املعلم: بطيخ ـ كرة القدم وغريمها، والرتكيز هنا يكون عىل التالميذ املتشاهبني مًعا.

d  يوضح املعلم للتالميذ أن كالًّ منهم يتشابه مع اآلخر يف أشياَء، وخيتلف يف أشياَء ُأخرى... ويكون هذا التوضيح هو

املدخل للموضوع األول: »أنا مميز«.
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ُل الَمْوُضوُع األَوَّ أنا مميز

تمهيد:  

يقوم املعلم بإظهار صورة له أو لشخص آخر وهو يقوم بعمل مميــز كـ)التدريس ـ الغناء ـ الرياضة ـ حركات غريبة(، 

وإذا مل تتوافر صورة حيكي هلم شيًئا مميًزا عنه.

شرح النشاط:  

مـن األفضـل عمـل هذا النشـاط يف احلديقـة أو الِفنـاء؛ حيث نقـوم بعمل دائـرة، ويقـف كل تلميذ يف منتصفهـا ليقوم 

بعمـل يشء مميـز يسـتطيع باقـي زمالئـه أداءه وتقليـده، مثـل: )تقليـد أصوات ـ حركـة رياضيـة ـ غناء ـ حكـي قصة ـ 

هوايـة يتحـدث عنهـاـ  ... إلخ(.

التطبيق

)أعيش يف بلٍد مميٍز(

يلصق املعلم صــوًرا مجيــلة ملصـر )األهرامــات ـ برج القاهرة ـ هنر النيل ـ املناطق السياحية ـ املناطق الزراعية( عىل 

حائط الفصل يف أماكن متفرقة، وتقف كل جمموعة تالميذ أمام صورة للتحدث مًعا عنها، ثم يصفق املعلم فريدد كل تلميذ: 

»أنا مميز، وأعيش يف بلد مميز«، ثم ينتقلون إىل صورة أخرى.

نشاط إضافي

يعطي املعلم كل تلميذ تاًجا ورقيًّا فيقوم برسم أشياَء مميزٍة ختصه عليه، ثم يلونه، ويزينه، ويضعه عىل رأسه.
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ُل الَمْوُضوُع األَوَّ



وَرَة:1َنَشاط  اْسَتِمْع ُثمَّ ارُسْم َداِئَرًة َحْوَل َما ُيَناِسُب الصُّ

قال

8

اأَلْهَداُف: 

ُقلُْتُقلُْتَقاَل

ُقلُْت

َقاَلَقاَل

َقاَل

َقاَل

َقاَل

َقالَْتَقالَْتيَُقوُل

َقالَْت

َقالَْت

ُقْل

َقالَْتُقْل

َقالَْت

َقالَْت

َقاَل

َقاَل

َقاَل

َقالَْت

يَُقوُلَقاَل

يَُقوُل

ْن َكالِمَثاِل:2َنَشاط  اْقَرْأ َوَلوِّ

َرَة.    اِئَعَة الُمَتَكرِّ ُف الَكِلَماِت الشَّ : َيَتَعرَّ َنَشاَطا 2،1:  َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَبَصِريٌّ

َخالَِتي
ي أُمِّ

ي أُمِّ

أَِخي
ي أُمِّ

أَِب

َخاِلأَِب

أَِب

ِت أَِبَجدَّ

ي َجدِّ

َخاِلأَنَا

أَنَا

أَنَاأَِخي

ي أُمِّ

َضْع َأِو اْرُسْم ُصوَرَتَك

ِمَك ِة ِمْن ُمَعلِّ اْسَتِمْع إَلى الِقصَّ
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أنشطة القصة المشتركة

هيا نتعلم يا جدي 

استمع ثم ارسم دائرة حول ما يناسب الصورة:1نشاط 

األهداف:   

وعي صويت وبرصي: يقرأ الكلامت الشائعة املتكررة.

شرح النشاط:   

d  يسأل املعلم التالميذ عن الصور املوجودة؛ ليتأكد من إدراكهم أن الصورة األوىل هي صورة )ُأم(، والصورة الثانية هي

صورة )أب(، ثم يطلب منهم أن يرسموا أنفسهم يف الربواز الثالث.

d  يعرض املعلم عليهم الكلامت الشائعة: )أيب- أمي- أنا( عىل جدار )بنك الكلامت( أو بكتابتها عىل السبورة، ويسأهلم

عن هذه الكلامت؛ للتأكد من إدراكهم هلا.

d .يرشح املعلم هلم املطلوب، وهو أن يتم رسم دائرة حول الكلمة املناسبة للشخصية التي يف الربواز

ن كالمثال:٢نشاط  اقرأ ولوِّ

األهداف:   

وعي صويت وبرصي: يقرأ الكلامت الشائعة املتكررة.

شرح النشاط:   

d  ،السبورة عىل  بكتابتها  أو  الكلامت(  )بنك  جدار  عىل  قالت(  )قال-  الشائعة:  الكلامت  التالميذ  عىل  املعلم  يعرض 

ويسأهلم عن أصوات هاتني الكلمتني للتأكد من معرفتهم هبام.

d .يرشح املعلم هلم املطلوب، وهو أن يتم تلوين كلمة )قال( يف الشكل األيمن، وكلمة )قالت( يف الشكل األيرس

القصة المشتركة

)هيا نتعلم يا جدي(

صفحة 1٤٤
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اأَلْهَداُف: 
9

اأَلْهَداُف: 

ْن َما َتُقوُم ِبِه ِبُمْفَرِدَك:3َنَشاط  َلوِّ

4َنَشاط  

ُز الَمَهامَّ التَّي َيُقوُم ِبَها. : ُيَميِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َبَصِريٌّ
َمُه.  : َيْرُسُم َما ُيِحبُّ َتَعلُّ َنَشاط 4: َوْعٌي َبَصِريٌّ

َمُه: ارُسْم َشْيًئا ُتِريُد َأْن َتَتَعلَّ

٩

ن ما تقوم به بمفردك:٣نشاط  لوِّ

األهداف:   

وعي برصي: يميز املهام التي يقوم هبا.

شرح النشاط:   

d .يناقش املعلم التالميذ من خالل الصور املوضحة عن املهارات احلياتية التي يمكنهم القيام هبا باستقاللية

d   »يمكن أن يشرتك املعلم معهم يف وضع اسم التلميذ املرسوم يف الصورة، ثم يسأهلم: »ماذا يفعل ...؟ 

يف الصورة األوىل، ... إلخ.

d  .يطلب املعلم من كل تلميذ أن يلون صور األفعال التي يستطيع أن يقوم هبا بمفرده، ويشعر باستقاللية فيها

ارُسم شيًئا تريد أن تتعلمه:٤نشاط 

األهداف:   

وعي برصي: يرسم ما جيب تعلمه.

شرح النشاط:   

d .يرسم التلميذ مهارة ما زال ال يعرفها، ويريد أن يعرفها، وعليه أن يتعلمها بداخل الربواز املخصص لذلك

d  التي قد يواجهوهنا، وهل ستتطلب ثم يناقشهم املعلم يف اختياراهتم، ويف وسيلة تعلُّم هذه املهارة، ويف الصعوبات 

ْوا بالصرب أم ال؟ وهل سيطلبون املساعدة يف البداية؟ وماذا سيفعلون إذا مل ينجحوا من أول مرة؟ منهم أن يتحلَّ
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اأَلْهَداُف: 
9

اأَلْهَداُف: 

ْن َما َتُقوُم ِبِه ِبُمْفَرِدَك:3َنَشاط  َلوِّ

4َنَشاط  

ُز الَمَهامَّ التَّي َيُقوُم ِبَها. : ُيَميِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َبَصِريٌّ
َمُه.  : َيْرُسُم َما ُيِحبُّ َتَعلُّ َنَشاط 4: َوْعٌي َبَصِريٌّ

َمُه: ارُسْم َشْيًئا ُتِريُد َأْن َتَتَعلَّ
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ُز َبْيَن الَعَناِصِر الُمْخَتِلَفِة َوالُمَتَشاِبَهِة.     اأَلْهَداُف:  : ُيَميِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َبَصِريٌّ
َة. َفاِصيَل الُمِهمَّ ُز األْشَكاَل َوالتَّ : ُيَميِّ َنَشاط2: َوْعٌي َبَصِريٌّ

2َنَشاط 

ْكِل الُمْخَتِلِف َكالِمَثاِل:1َنَشاط  اْبَحْث َواْرُسْم َداِئرًة َحْوَل الشَّ

ْن َكالِمَثاِل: اْنُظْر َوَلوِّ
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ُز َبْيَن الَعَناِصِر الُمْخَتِلَفِة َوالُمَتَشاِبَهِة.     اأَلْهَداُف:  : ُيَميِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َبَصِريٌّ
َة. َفاِصيَل الُمِهمَّ ُز األْشَكاَل َوالتَّ : ُيَميِّ َنَشاط2: َوْعٌي َبَصِريٌّ

2َنَشاط 

ْكِل الُمْخَتِلِف َكالِمَثاِل:1َنَشاط  اْبَحْث َواْرُسْم َداِئرًة َحْوَل الشَّ

ْن َكالِمَثاِل: اْنُظْر َوَلوِّ

١٠

الحظ وتعلم

تهيئة

ويطلب  مستطياًل(،  مربًعا،  )دائرًة،  السبورة  عىل  املعلم  يرسم 

لألشكال  مطابقٍة  أشياَء  عن  الفصل  يف  يبحثوا  أن  التالميذ  من 

املرسومة عىل السبورة، مثل: )دائرة؛ ساعة(، )مستطيل؛ منضدة(، 

املوجودة يف  الصورة  تغيريها حسب  )ويمكن  )مربع؛ سبورة(... 

كتاب التلميذ(.

ابحث وارُسم دائرة حول الشكل 1نشاط 
المختلف كالمثال:

هدف النشاط:  

وعي برصي: يميز بني العنارص املختلفة واملتشاهبة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم أن يالحظوا، بدقة، األشكال التي أمامهم يف 

كتاب التلميذ، ويضعوا دائرة حول الشكل املختلف.

ن كالمثال:٢نشاط  انظر ولوِّ

هدف النشاط:  

وعي برصي: يميز وحيدد األشكال والتفاصيل املهمة.

شرح النشاط:  

أمامهم  التي  ينظروا برتكيز إىل الصورة  املعلم منهم أن  يطلب 

يف كتاب التلميذ، وحيددوا األشكال املطلوبة منها، ثم يقوموا 

بتلوينها حسب الكود املوجود.

التطبيق

 يرسـم املعلـم عـىل السـبورة صـوًرا مألوفـًة للتالميـذ، مـع 

مراعـاة أن يرُسـَم هبـا شـيًئا غريًبـا وخمتلًفـا كـ)قطـة بجناحـني - 

وجـه بـدون عينـني، بطـة بقـرون... إلـخ( ويطلـب منهـم متييـز 

والغريـب يف كل صـورة. املختلـف  الـيشء 

األدوات املستخدمة: سبورة الفصل، طباشري.

نشاط إضافي

)الحظ التشابه واالختالف(

d  :ــأل ــام، ويس ــام زمالئه ــان أم ــن يقف ــم تلميذي ــار املعل خيت

ــام؟ ــف بينه ــابه واملختل ــا املتش م

d  ،يذكــر التالميــذ أوجــه التشــابه واالختــالف بــني )التفــاح

الطامطــم(، )القطار، الســيارة(، )املعلمــة، األم(. 

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول



١١

تهيئة

اآلخر  اجلانب  ويف  السبورة،  جانب  عىل  أرنًبا  املعلم  يرسم 

بطاقات  يضع  أو  يرسم  ثم  بينهام،  مستقياًم  خطًّا  يرسم  ثم  َجزًرا، 

بني  منقًطا  مستقياًم  خطًّا  ويرسم  تلميذ(  )أم،  زهرة(،  لـ)نحلة، 

الصور، ثم يطلب منهم اتباع هذه النقط.

ارُسم دائرة حول  الصورة المتشابهة:٣نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي: يميز الصور املتشاهبة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من كل تلميذ أن ينظر إىل صورة أسد، وحيدد: أيُّ 

صورة من هذه الصور تتشابه مع صورة األسد؟

اإلجابة:

)أسد - أسد (، )دجاجة  - دجاجة( ، )باب - باب(

ِصل النقط كما في المثال:٤نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة: يكتب من أعىل إىل أسفل، ومن اليمني إىل اليسار.

شرح النشاط:  

بدقة،  املرسومة  النقط  يتتبعوا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 

وحياولوا تقليد الشكل املرسوم أمامهم.

التطبيق

معينــة  خطــوط  رســم  التالميــذ  مــن  املعلــم  يطلــب 

)مســتقيمة، دائريــة، نصــف دائريــة، زجــزاج( عــىل رمــل، ِملــح، 

دقيــق أو يف اهلــواء. 

نشاط إضافي

بحيث  مستقيم  خط  شكل  عىل  كرايس   3 املعلم  ١-  يصف 

يكون بينها مسافة، ويطلب منهم - باستخدام الطباشري- 

يغريوا  ثم  مستقيم،  خط  لعمل  الكرايس  بني  يوصلوا  أن 

موضع الكرايس لعمل خط زجزاج أو منحنى، وهكذا.

2-  يقـوم التالميـذ بمالحظـة األشـياء التـي عىل شـكل خط 

)قلـم،  الفصـل  داخـل  دائـري(  منحنـى،   - )مسـتقيم 

سـاعة(. مسـطرة، 

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول



ُز َبْيَن الَعَناِصِر الُمْخَتِلَفِة َوالُمَتَشاِبَهِة.      : ُيَميِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َبَصِريٌّ
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اأَلْهَداُف: 

َقَط كَما ِفي الِمَثاِل: 4َنَشاط  ِصِل النُّ

وَرِة الُمَتَشاِبَهِة: 3َنَشاط   اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الصُّ

َوَر الُمَتَشاِبَهَة. ُز الصُّ : ُيَميِّ َنَشاط 3: َوْعٌي بصريٌّ

َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ِمْن أْعَلى إَلى أْسَفَل، َوِمَن الَيِميِن إَلى الَيَساِر.
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ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته.اأَلْهَداُف:  : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز َشْكَل الَحْرِف َبْيَن الُحُروِف.              : ُيَميِّ َنَشاط2: َوْعٌي َبَصِريٌّ

وَرِة الَِّتي ِبَها َصْوُت َحْرِف )أ(:1َنَشاط   اْنِطْق َواْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الصُّ

الِحْظ أْشَكاَل الُحُروِف َواْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )أ(:2َنَشاط 

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف
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حرف األلف ) أ (

تهيئة

خيرج املعلم بطاقة عليها حرف األلف، ثم يقول للتالميذ: هذا 

احلرف اسمه ألف، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 

ثم  ومكسوًرا،  ومضموًما  ومفتوًحا  ساكنًا  األلف  حرف  بصوت 

حيكي هلم قصة صوت حرف )أ(: 

»أمحد تلميذ صغري، اصطحبته أمه للحديقة فرأى أرنًبا وأشار 

إليه، فقالت أمه: أرنب، ولكن أمحد صغري ال يستطيع الكالم بعد؛ 

فظل يشري إليه ويقول: أأأأ...«. 

هنـا خُيـرج املعلـم بطاقة حـرف )أ( وينطق صوته سـاكنًا فقط، 

ويسـأهلم: من منكـم يسـتطيع أن يفكر يف كلمة هبـا صوت األلف 

عـىل  كبـرًيا  ويكتبـه   ،)... رأس،  فـأر،  )كأس،  فقـط(؟  )سـاكنًا 

السـبورة كتابـًة صحيحـًة عـىل السـطر، مـع مراعـاة االجتاهـات، 

وترديـد التالميـذ صوته.

 انطق وارُسم دائرة حول الصورة 1نشاط 
التي بها صوت حرف )أ(:

هدف النشاط:  

وعي صويت: حيدد الَعالقة بني شكل احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

d  يطلب املعلم من التالميذ أن يالحظوا حرف )أ( املوجود يف

كتاب التلميذ، ثم يالحظوا الصور  هبدوء، وحيددوا .

d  صوت )أ( يف أثناء النطق، ثم يطلب منهم رسم دائرة حول

الصورة التي هبا صوت )أ( )أرنب - فأر- إوزة - أقالم(.

d  يتأكـد املعلـم أهنـم ينطقـون الكلـامت بصـورة صحيحـة 

)أرنب - فأر- إوزة - أقالم(.

الحظ أشكال الحروف وارُسم دائرة ٢نشاط 
حول حرف )أ(:

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز شكل احلرف بني جمموعة من احلروف.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من كل تلميذ أن ينظر برتكيز إىل شكل حرف )أ( 

املوجود عىل السبورة، وكذلك املوجود أمامه يف كتاب التلميذ، 

)أ( بني احلروف، ويرسم  النشاط ويالحظ حرف  إىل  ينظر  ثم 

دائرة حوله. 

التطبيق

يرسم املعلم حرف )أ( بحجم كبري عىل السبورة، ويطلب من 

كل تلميذ أن يرسم شيًئا به صوت )أ( عىل ورقة.

أو   أول  يف  )أ(  صوت  هبا  أشياء  اقرتاح  يف  املعلم  يساعدهم  قد 

وسط أو آخر الكلمة.

نشاط إضافي

)القفز عند سامع احلرف(

يقـوم املعلـم بنطـق كلامت هبـا صوت احلـرف سـاكنًا، )مثال: 

فـأس - كأس(، وأخـرى ليـس هبـا احلـرف )مثـال: رف - َمْوز(، 

ويطلـب منهـم االسـتامع جيـًدا والقفـز مـرة يف اهلـواء عند سـامع 

حـرف )أ( يف الكلمة.

أخرى،  حلروف  بطاقات  مع  )أ(  حلرف  بطاقات  املعلم  خيلط 

ويطلب منهم أن جيدوا حرف )أ(.

عمل )نشاط فني( حلرف )أ(

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول



اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )أ( ِفيَما َيِلي:
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إِ

أْ

أَ

ُأ

اأَلْهَداُف: 

ْف َنْفَسَك. َعرِّ

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه:3َنَشاط  اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرف )أ( ِبالصُّ

ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُد أْصَواَت الَكِلَماِت الَمْنُطوَقِة. : ُيَحدِّ َنَشاط 4 )ا( : َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َوالَمَشاِعِر ِبوُضوٍح.  ٌث: ُيعبِّ َنَشاط 4 )ب( : اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )أ(: 4َنَشاط 

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ
أَْحَمد          

أَِخي

أُِحبُّ

ِت أُْسَ
أُْخِتي

١3

تهيئة

يرسمها  )أو  السبورة  عىل  األربعة  الفصول  لوحة  املعلم  يضع 
لة حلرف )أ(، ثم حيكي للتالميذ قصة  عليها( وخُيرج البطاقات املشكَّ
احلرف يف الفصول األربعة؛ حيث يمر احلرف عىل الفصول األربعة: 
الزهور، ومن  برائحة  ليستمتع  )أ( وجيلس  يسكن حرف  الربيع  يف 
صوته  هبدوء  ويدندن  السكون،  حركة  متثل  التي  الشمس  فوقه 
والتي  قبعة،  رأسه  وعىل  الشاطئ  إىل  يذهب  الصيف  ويف  جمرًدا... 
متثل حركة الفتح ويغني بصوت عاٍل َأ... ويف اخلريف هتب الرياح 
فيلعب احلرف بطيارته الورقية التي تدور ممثلة حركة الضمة، ويقلد 
صفري الرياح فيضم شفتيه ُأ... ثم حيل الشتاء فريكب احلرف زالجته 

وينطلق متزجلًا إىل أسفل، صائًحا بصوت الكرس إِ.
يسأل املعلم التالميذ: كم صوًتا حلرف اهلمزة؟

 انطق وصل صوت حرف )أ( ٣نشاط 
بالصورة المناسبة له:

هدف النشاط:  

وعي صويت: ينطق ويميز احلركات القصرية.
شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ أن ينطقوا أواًل حرف )أ( املكتوب يف 
كتاب التلميذ بحركاته املختلفة، ثم ينطقوا الصور املوجودة يف 
الكتاب، وحيددوا صوت )أ( املوجود هبا، ثم يوصلوا الصورة 

باحلرف املناسب.
اإلجابة:  )َأ - أرنب(، )ُأ - أذن(، )إِ - إبريق(، )ْأ - رْأس(.

)ا( استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف )أ(:٤نشاط 

تمهيد:  
األلف،  صوت  هبا  كلامت  سينطق  أنه  للتالميذ  املعلم  يرشح 
فإذا كان  ليتعرفوا صوت األلف؛  وعليهم أن يستمعوا برتكيز 
صوت )أ( أول حرف )أرنب( يصفقون مرة واحدة، وإذا كان 
ثاين حرف )كأس( يصفقون مرتني، وإذا كان ثالث حرف )نبأ( 

يصفقون ثالث مرات، وهكذا.
هدف النشاط:  

وعي صويت: حيلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.
شرح النشاط:  

الكتاب،  يف  املوجودة  الصور  ينطقوا  أن  منهم  املعلم  يطلب 
وحيددوا مكان صوت )أ(، ويضعوا عالمة يف املكان الصحيح 

عىل الشكل املوجود يف كتاب التلميذ.
)أسد - أول الكلمة(، )فأر - وسط الكلمة(  اإلجابة:  

)ب(  استمع ثم ارسم دائرة حول ٤نشاط 
حرف )أ( فيما يلى:

هدف النشاط:  

حيدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.

شرح النشاط:  

مع  مجيل  منزل  يف  أعيش  أنا  أمحد،  »أنا  أمحد  قصة  املعلم  يقرأ 
قراءة  وأحب  أرسيت،  أحب  أنا  وأيب.  وأمي  وأختي  أخي 
الكتب واملجالت« مع كتابتها عىل السبورة، ويسأل التالميذ: 
هل يستطيع أحدكم أن خيمن: أيٌّ من هذه احلروف املوجودة 
عىل السبورة هو حرف اهلمزة؟وكيف يبدو شكله؟وهل يتغري 
والسكون،  والضم  بالفتح  )أ(  حرف  املعلم  وحيدد  شكله؟ 
مؤكًدا موضع اهلمزة فوق األلف، وحيدد حرف اهلمزة بالكرس 
موضًحا أن موضع اهلمزة خيتلف وأهنا تكتب أسفل األلف يف 
حالة إذا كان مكسوًرا )إِ(، كام يؤكد أن شكل حرف )أ( ال يتغري 
سواء كان يف أول الكلمة )أمحد( أو وسط الكلمة )فأر( أو آخر 
الكلامت  إىل  برتكيز  ينظروا  أن  منهم  يطلب  ثم  )قرأ(،  الكلمة 

التي يف كتاب التلميذ، وحيددوا حرف )أ(، ويقوموا بتظليله. 

التطبيق

يقسم املعلم التالميذ إىل ُثنائيات، ويعطي التلميذ األول ورقة 
)فتحة،  حركاته  بإحدى  )أ(  حرف  عليها  ليكتب  صغرية  بيضاء 
ضمة، كرسة، سكون( ويعطيها لصديقه الذي بدوره سريسم شيًئا 
ما يبدأ بنفس الصوت املكتوب عىل الورقة )يمكن إعطاء التلميذ 

أربع ورقات للحرف بحركاته األربعة(.

نشاط استماع  استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

إىل  ويستمع  ُأرسة؟  كلمة  معنى  ما  التالميذ:  املعلم  يسأل 
يف  الذكر  سالفة  القصرية  القصة  يقرأ  ثم  املبدئية،  تعليقاهتم 
نشاط )4ب( مرة أخرى بوضوح، ثم يطلب منهم أن يقوموا 
منهم عن أرسته  أنفسهم ألصدقائهم، وأن خيرب كل  بتعريف 

الصغرية مثلام فعل أمحد.
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)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )أ( ِفيَما َيِلي:
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إِ

أْ

أَ

ُأ

اأَلْهَداُف: 

ْف َنْفَسَك. َعرِّ

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه:3َنَشاط  اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرف )أ( ِبالصُّ

ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُد أْصَواَت الَكِلَماِت الَمْنُطوَقِة. : ُيَحدِّ َنَشاط 4 )ا( : َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َوالَمَشاِعِر ِبوُضوٍح.  ٌث: ُيعبِّ َنَشاط 4 )ب( : اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )أ(: 4َنَشاط 

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ
أَْحَمد          

أَِخي

أُِحبُّ

ِت أُْسَ
أُْخِتي
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.................. .................. .................. ..................

ا
َء

ا
ُء

ِإ

ا
ْء

ءا
ُ
ءا
َ

ِإ

ا
ْء

ًة. َنَشاط 5: ِكَتاَبٌة: ِيْكُتُب ُحُروًفا َعَربيَّ
ُز ِكَتاَبَة أَْصَواِت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت الَمْنُطوَقِة. َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَميِّ

اْكُتْب َحْرَف )أ(:  5َنَشاط 

ْكِل:6َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )أ( َمَع الضَّ اْنُظْر إَلى الصُّ
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اكتب حرف ) أ (:٥نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية: 

يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد( بصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

السطر  عىل  السبورة  عىل  )أ(  حلرف  مثااًل  املعلم  يكتب 

االجتاهات  موضًحا  أفقي(  مقوس/خط  رأيس/خط  )خط 

الصحيحة للكتابة، ثم يكتب احلرف يف أول الكلمة ووسطها 

وآخرها، ويوضح هلم أن حرف )أ( ال ُيشبك مع حرف بعده، 

ثم يطلب منهم اتباع النقط وكتابة احلرف بحركاته األربعة يف 

كتاب التلميذ. 

 انظر إلى الصور واكتب حرف )أ(٦نشاط 
 مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت: )املهارات األساسية(: 

يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.

شرح النشاط:  

كتاب  يف  املوجودة  الصور  يالحظوا  أن  منهم  املعلم  يطلب 

التلميذ، وينطقوها، وحيددوا صوت )أ( املوجود هبا بحركته، 

ثم يكتبوه مضبوًطا بالشكل. 

اإلجابة:  

)أسد - َأ(، )أخطبوط - ُأ( ، )إبرة - إ(، )رْأس - ْأ(

التطبيق

يطلـب املعلـم منهـم كتابة حرف )أ( عىل السـبورة، حمـدًدا هلم 

حركتـه َأ -  إِ - ُأ - ْأ.

نشاط إضافي

)ابحث عن الصور(

الفصل،  داخل  )أ(  حلرف  خمتلفة  صور  بإخفاء  املعلم  يقوم 

صورة  أحدهم  جيد  وعندما  الصور،  هذه  عن  تلميذ  كل  ويبحث 

إذا كانت هبا  األلف  بجانب حرف  السبورة  يقرؤها ويضعها عىل 

حرف )أ( أو يطلب املعلم منهم رسم صور هبا حرف )أ( وعرضها 

عىل باقي زمالئهم.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته.اأَلْهَداُف:  : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز َشْكَل الَحْرِف َبْيَن الُحُروِف.  : ُيَميِّ َنَشاط2: َوْعٌي َبَصِريٌّ

َمْوز              َفم               ُمْشُمش              َقَمر

َوَر الَِّتي ِبَها َصْوُت َحْرِف )م(:1َنَشاط  ِن الصُّ  اْنِطْق َوَلوِّ

 اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )م(:2َنَشاط 

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

١5

حرف الميم )م(

تهيئة

هذا  للتالميذ:  يقول  ثم  امليم،  عليها حرف  بطاقة  املعلم  خُيرج 

احلرف اسمه ميم، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 

بصوت حرف امليم ساكنًا ومفتوًحا ومضموًما ومكسوًرا، وحيكي 

هلم قصة صوت حرف )م(: 

»اسـتيقظت منـى مبكًرا فقالـت ألمها إنني جائعـة؛ فأحرضت 

هـا َمـْوًزا ومـاًء، أكلـت منـى املـوز ورشبـت املاء باسـتمتاع  هلـا أمُّ

وهـي تقـول: م م م م م«. 

خُيرج املعلم بطاقة حرف )م( وينطق صوته ساكنًا فقط، ويطرح 

عليهم سؤااًل: من منكم يستطيع أن يفكر يف كلمة هبا صوت امليم؟ 

صـوت ساكن فقط )متر، شمس، ... إلخ(، ويكتب املعلم حرف 

مراعاة  مع  السطر،  عىل  صحيحًة  كتابًة  السبورة  عىل  كبرًيا  )امليم( 

االجتاهات، وترديد التالميذ صوته.

ن الصور التي بها 1نشاط   انطق ولوِّ
صوت حرف )م(:

هدف النشاط:  

وعي برصي: حيدد الَعالقة بني شكل احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

يطلـب املعلـم منهـم أن يالحظـوا هبـدوء الصـور املوجودة يف 

كتـاب التلميـذ، ويالحظـوا صـوت امليـم يف أثنـاء النطـق، ثم 

يطلـب منهـم تلويـن الصـورة التـي هبا صـوت امليم.

اإلجابة:  

)شمس - مجل - نملة(

ارُسم دائرة حول حرف )م(:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي: يميز شكل احلرف بني جمموعة من احلروف.

شرح النشاط:  

حرف  شكل  إىل  برتكيز  ينظروا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 

)م( املوجود عىل السبورة، واملوجود أمامهم يف كتاب التلميذ، 

الكلامت،  يف  )م(  حرف  ويالحظوا  النشاط،  إىل  ينظروا   ثم 

ثم يضعوا دائرة حوله. 

التطبيق

يسأل املعلم التالميذ: من منكم يبدأ اسمه بصوت حرف )م(؟ 

وهل يف ُأرستكم شخص يبدأ اسمه بصوت حرف )م(؟

نشاط إضافي

سـاكنًا  احلـرف  صـوت  هبـا  كلـامت  بنطـق  املعلـم   يقـوم 

)مثـال: ُأم، ُسـلم، َعلم( وأخـرى ليس هبا احلرف، )مثـال: فلفل، 

تلميـذ( ويطلـب منهـم االسـتامع جيـًدا والتصفيـق عنـد سـامع 

حـرف )م( يف الكلمـة.

حُيـرِض املعلـم أوراًقـا خمتلفـة للتلويـن ألشـياَء هبا حـرف )م( 

وغـريه مـن احلـروف: )مثـال: َمـْوز، ُمعلم، بطة، شـمس، أسـد، 

مهنـدس، ... إلـخ(، ويطلـب منهـم اختيـار الصـور التـي حتتوي 

عـىل صـوت امليـم، وتلوينها.

ــل  ــم عم ــب منه ــااًل، ويطل ــة أو َصلص ــم عجين ــرِض املعل حُي

ــرف )م(. ح
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ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته.اأَلْهَداُف:  : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز َشْكَل الَحْرِف َبْيَن الُحُروِف.  : ُيَميِّ َنَشاط2: َوْعٌي َبَصِريٌّ

َمْوز              َفم               ُمْشُمش              َقَمر

َوَر الَِّتي ِبَها َصْوُت َحْرِف )م(:1َنَشاط  ِن الصُّ  اْنِطْق َوَلوِّ

 اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )م(:2َنَشاط 

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف
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)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )م( ِفيَما َيِلي:

َم

ُم

ِم

ْم

3َنَشاط 

ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُد أْصواَت الَكِلَماِت الَمْنُطوَقِة. : ُيَحدِّ َنَشاط 4 )ا( : َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َوالَمَشاِعِر ِبوُضوٍح.  ٌث: ُيَعبِّ  َنَشاط 4 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه: اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرف )م( ِبالصُّ

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )م(: 4َنَشاط 

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

ْث َمَع َأْصَحاِبَك  َتَحدَّ
َعْن ُنْزَهٍة َأْحَبْبَتها.

جَمي الْـُمَهرِّ
يَُقوُم
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تهيئة

يرسمها  )أو  السبورة  األربعة عىل  الفصول  لوحة  املعلم  يضع 
للتالميذ  حيكي  ثم  )م(،  حلرف  لة  املشكَّ البطاقات  وخُيرج  عليها( 
قصة احلرف يف الفصول األربعة ُمبينًا صوته مع كل حركة؛ حيث 
)ْم(  حرف  يسكن  الربيع  يف  األربعة:  الفصول  عىل  احلرف  يمر 
التي متثل حركة  وجيلس ليستمتع برائحة الزهور، وفوقه الشمس 
إىل  يذهب  الصيف  ويف  جمرًدا...  صوته  هبدوء  ويدندن  السكون، 
الشاطئ مرتدًيا قبعة، والتي متثل حركة الفتح ويغني بصوت عاٍل 
فاحًتا فمه: م ااا... ويف اخلريف هتب رياح اخلريف فيلعب احلرف 
بطيارته الورقية التي تدور ممثلة حركة الضمة ويقلد صفري الرياح 
فيضم شفتيه: مووو، ثم حيل الشتاء باجلليد فريكب احلرف زالجته 

وينطلق متزجلًا ألسفل بزالجته، صائًحا بصوت الكرس: ميييي.

يسأل املعلم التالميذ: كم صوًتا حلرف )م(؟ ومن يستطيع أن 
يفكر يف يشء به صوت )َم( ثم )ِم( ثم )ُم( ثم )ْم(؟

انطق وصل صوت حرف )م( بالصورة المناسبة له:٣نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: ينطق ويميز احلركات القصرية.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من كل تلميذ أن ينطق أواًل حرف )م( املكتوب 
ويوصل  احلرف،  حول  املوجودة  الصور  يالحظ  ثم  بحركته، 

احلرف بالصور التي هبا نفس الصوت.

اإلجابة:  )َم - َمركب(، )ُم - ُمعلمة(، )ِم - ِمقص(، )ْم - متْر(

)ا( استمع وارُسم دائرة مكان صوت حرف )م(:٤نشاط 

تمهيد:  

وعليهم  امليم،  صوت  هبا  كلامت  سينطق  أنه  هلم  املعلم  يرشح 
أن يستمعوا برتكيز ليتعرفوا صوته؛ فإذا كان صوت امليم أول 
حرف  ثاين  كان  وإذا  واحدة،  مرة  فسيصفقون  )َمْوز(  حرف 
)قَمر( يصفقون مرتني، وإذا كان ثالث حرف )هرم( يصفقون 

ثالث مرات، وهكذا.

هدف النشاط:  

وعي صويت: 

حيلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.

شرح النشاط:  

ــودة  ــور املوج ــامء الص ــوا أس ــم أن ينطق ــم منه ــب املعل  يطل
يف كتــاب التلميــذ وحيــددوا مــكان صــوت امليــم، ويضعــوا 
عالمــة يف املــكان الصحيــح عــىل الشــكل املوجــود يف كتــاب 

ــوم - مشــمش(. ــذ )ملــك - ث التلمي
اإلجابة:

)ملك - أول(، )مشمش- أول ووسط(، )ثوم - آخر(.

)ب( استمع ثم ارسم دائرة حول حرف )م( فيما يلى:٤نشاط 

هدف النشاط:  

حيدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

 يقرأ املعلم قصة مي »ذهبت مي إىل السريك، وشاهدت املهرج 
ويسأل  السبورة،  عىل  كتابتها  مع  طريفة«  بألعاب  يقوم  وهو 
التالميذ: هل يستطيع أحدكم أن خيمن: أيٌّ من هذه احلروف 
شكله؟  يبدو  )م(؟وكيف  حرف  هو  السبورة  عىل  املوجودة 
ووسط  أول  يف  )م(  حرف  املعلم  وحيدد  شكله؟  يتغري  وهل 
موقعه  حسب  خيتلف  احلرف  شكل  أن  مؤكًدا  الكلمة،  وآخر 
من الكلمة فيكون متصاًل يف أول ووسط الكلمة )مـ( ويكون 
منفصاًل يف آخر الكلمة )م( -ليس يف كل احلاالت- ويطلب 
منهم أن ينظروا برتكيز إىل الكلامت يف كتاب التلميذ، وحيددوا 

احلرف بشكليه املتصل واملنفصل، ويقوموا بتظليله. 

التطبيق

ويقوم  املختلفة،  بحركاته  امليم  حلرف  بطاقات  املعلم  حُيرض 
بتصنيفها، ثم يلصقها عىل احلائط، ويقومون هم برسم أشياء 

تبدأ بصوت امليم حتتها.

نشاط استماع استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

إىل  ويستمع  مهرج؟  كلمة  معنى  ما  التالميذ:  املعلم  يسأل 
يف  املذكورة  السابقة  القصرية  القصة  ويقرأ  املبدئية،  تعليقاهتم 
نشاط )4ب( مرة أخرى بوضوح، ثم يطلب منهم أن يتحدثوا 

عن نزهة قاموا هبا، وشعروا فيها بالسعادة.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

ْكِل:6َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )م( َمَع الضَّ اْنُظْر إَلى الصُّ

َمـ

ِمـ

ْمـ

ُمـ

َمـ

ُمـ

.................. .................. .................. ..................

.........................................................

ِم

ْم

ُم

َمَم
ُم

اِلَيْيِن )أ - م(:7َنَشاط  ْن َكِلَمًة ِمَن الَحْرَفْيِن التَّ )ا( َكوِّ

 ................  +.................    = أُْم أُ + ْم = ............................

ًة.  َنَشاط 5: ِكَتاَبٌة:  َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ
ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت الَمْنُطوَقِة. َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَميِّ

َن َكِلَمًة.  : َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف لُيَكوِّ َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

             

ْر:   )ب(  اْنُظْر َوَعبِّ

اْكُتْب َحْرَف )م(: 5َنَشاط 

١٧

اكتب حرف )م(:٥نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية:
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد( بصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

املتصل  بشكليه  السبورة  عىل  )م(  حلرف  مثااًل  املعلم  يكتب 
واملنفصل عىل السطر، موضًحا االجتاهات الصحيحة للكتابة، 
ثم يطلب من التالميذ اتباع النقط، وكتابة حرف )م( بحركاته 

األربعة يف كتاب التلميذ. 

انظر إلى الصور واكتب حرف )م( مع الضبط بالشكل:٦نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة:
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد( بصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

يطلــب املعلــم مــن التالميــذ أن يالحظــوا الصــور املوجــودة 
يف كتــاب التلميــذ، وينطقوهــا، وحيــددوا صــوت امليــم 

ــكل. ــا بالش ــوه مضبوًط ــم يكتب ــه، ث ــا بحركت ــود هب املوج
اإلجابة:  )ِمكواة - ُأْم - َمركب - َرْمل(

ن كلمة من الحرفين  التاليين )أ - م(:٧نشاط  )1( كوِّ

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة: 
الكلامت  أن  ويتعرف  كلمة،  ن  ليكوِّ احلروف  أصوات  يدمج 

املنطوقة يتم متثيلها بلغة مكتوبة تتبع القواعد.

شرح النشاط:  

يضـع املعلـم بطاقة حـرف الـ )ُأ( عـىل السـبورة، ويطلب من 
التالميـذ قـراءة احلرف، ثـم يضع بطاقـة حـرف )ْم( ويطلب 
منهـم أيًضـا قراءة احلـرف، ويضع عالمة )+( بـني البطاقتني، 

ويقـول هلم: سـنحاول دمـج أصوات احلرفـني مًعا.
)ُأو + م م م( وينطق املعلم األصوات بوضوح؛ حتى يتبني هلم 
ال  )أم(  كلمة  كتابة  عند  أنه  هلم  ويوضح  )ُأم(،  كلمة  صوت 
ينظروا يف كتاب  باهلمزة، ويطلب منهم أن  يتصل حرف )م( 

التلميذ حلل النشاط. 

)ب( انظر وعبر:٧نشاط 

هدف النشاط:  

ن كلامت. وعي صويت وكتابة: يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يقـرأ املعلـم للتالميـذ السـؤال، ويـرشح هلـم كيـف يعرب كل 
منهـم عـن نفسـه يف كلـامت قصرية.

التطبيق

يكتب املعلم كلامت عىل السبورة، مثل: )َمْوز، مشمش، معلم، 
محام(، ثم ينطقها بوضوح، ويطلب منهم متييز حرف )م( وحتديد 
صوته إذا كان )مفتوًحا، مكسوًرا، مضموًما( وشكله )متصاًل كان 

أو منفصاًل(.

نشاط إضافي

)ابحث عن الصور(

يكتب املعلم حرف )م( كبرًيا عىل السبورة، وخُيرج كل تلميذ 
لرسم يشء به حرف )م(، مع كتابته مضبوًطا بالشكل حتت الرسم 

الذي رسمه كل منهم.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

ْكِل:6َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )م( َمَع الضَّ اْنُظْر إَلى الصُّ

َمـ

ِمـ

ْمـ

ُمـ

َمـ

ُمـ

.................. .................. .................. ..................

.........................................................

ِم

ْم

ُم

َمَم
ُم

اِلَيْيِن )أ - م(:7َنَشاط  ْن َكِلَمًة ِمَن الَحْرَفْيِن التَّ )ا( َكوِّ

 ................  +.................    = أُْم أُ + ْم = ............................

ًة.  َنَشاط 5: ِكَتاَبٌة:  َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ
ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت الَمْنُطوَقِة. َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَميِّ

َن َكِلَمًة.  : َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف لُيَكوِّ َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

             

ْر:   )ب(  اْنُظْر َوَعبِّ

اْكُتْب َحْرَف )م(: 5َنَشاط 



ل
و
لأ
 ا
ر
و
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
حـ

م
ــ
ال

ْيِر َعَلى َحْرِف )ب( َفَقْط:2َنَشاط  َة ِفي َأْن َتْذَهَب إَلى َأْوالِدها ِبالسَّ َساِعِد اْلَبطَّ

وَرَة الَِّتي ِبَها َصْوُت َحْرِف )ب(:1َنَشاط  ِن الصُّ  اْنِطْق َوَلوِّ

األهداف: 

18

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل  الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ نشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز َشْكَل الَحْرِف َبْيَن الُحروِف.  نشاط2: ُيَميِّ
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 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف
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حرف الباء )ب(

تهيئة

للتالميذ: هذا   يقول  ثم  الباء،  بطاقة عليها حرف  املعلم  خُيرج 

احلرف اسمه باء، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 

بصوت حرف الباء ساكنًا ومفتوًحا ومضموًما ومكسوًرا، وحيكي 

املعلم هلم قصة صوت حرف )ب(: 

لتحرضها  بندقة  البطة  فقفزت  البحرية  يف  الربتقالة  »وقعت 

ووضعت رأسها يف املاء فخرجت فقاقيع ب ب ب ب؛ فضحكت 

بندقة وقالت ألمها: ب ب ب ب«. 

فقط،  ساكنًا  صوته  وينطق  )ب(  حرف  بطاقة  املعلم  خُيرج 

صوت  هبا  كلمة  يف  يفكر  أن  يستطيع  منكم  من  التالميذ:   ويسأل 

الـ )ب ب ب(؟ صوت ساكن فقط )إبرة، حبل، ...(، ويكتبه كبرًيا 

االجتاهات،  مراعاة  مع  السطر،  عىل  صحيحة  كتابة  السبورة  عىل 

وترديد التالميذ صوته.

ن الصورة التي بها 1نشاط  انطق ولوِّ
صوت حرف )ب(:

هدف النشاط:  

وعي صويت: حيدد الَعالقة بني شكل احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم أن يالحظوا هبدوء الصور املوجودة بكتاب 

يطلب  ثم  النطق،  أثناء  يف  )ب(  صوت  ويالحظوا  التلميذ، 

منهم تلوين الصورة التي هبا صوت )ب(.

اإلجابة: 

)بنت - إبرة - حبل(

 ساعد البطة في أن تذهب إلى ٢نشاط 
أوالدها بالسير على حرف )ب( فقط:

هدف النشاط:  

وعي برصي: يميز شكل احلرف بني جمموعة من احلروف.

شرح النشاط:  

البطة  بأن  وذلك  )ب(،  حرف  متاهة  للتالميذ  املعلم  يرشح 

تريد أن تذهب ألوالدها، والطريقة الوحيدة هي أن تسري عىل 

حرف  توصيل  منهم  يطلب  ثم  )ب(،  اسمها  يف  صوت  أول 

منهم  يطلب  االنتهاء  وبعد  هلا،  خط سري  لرسم  ببعضه  )ب( 

البطة، والذي سيكون عبارة  النهائي لطريق  مالحظة الشكل 

عن حرف )ب(.

التطبيق

خمتلفٍة  أماكَن  يف  ب(  م،  )أ،  ألحرف  بطاقات  املعلم  خُيبئ 

بالفصل، ويطلب منهم البحث عن حرف )ب( فقط.

نشاط إضافي

هبا  ألشياَء  املجسامت  أو  البطاقات  من  جمموعة  املعلم  حُيرض 

صوت )ب(، )م( ، )أ(.. )مثال: أرسة، باب، َمْوز، بِطيخ، مهرج، 

ُأم، ... إلخ( ثم يطلب منهم تصنيفها إىل جمموعة هبا صوت )ب(، 

وأخرى هبا صوت )م(، وثالثة هبا صوت )أ(. 
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ب( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ب(: 4َنَشاط 

19

َب

ُب

ِب

ْب

ِصْف َبْيَتَك.

3َنَشاط 

ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُد أْصواَت الَكِلَماِت الَمْنُطوَقِة. : ُيَحدِّ َنَشاط 4 )ا( : َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َوالَمَشاِعِر ِبوُضوٍح.  ٌث: ُيَعبِّ  َنَشاط 4 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه: اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرِف )ب( ِبالصُّ

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

اأَلْهَداُف: 

بُْنُدق

بَِسيطبَْيت

بُْسَتان

أُِحب

بَْيِتي

١٩

تهيئة

يرسمها  )أو  السبورة  األربعة عىل  الفصول  لوحة  املعلم  يضع 
البطاقات املشكلة حلرف )ب(، ثم حيكي للتالميذ  عليها( وخُيرج 
قصة احلرف يف الفصول األربعة مبينًا صوته مع كل حركة؛ حيث 
)ب(  حرف  يسكن  الربيع  يف  األربعة:  الفصول  عىل  احلرف  يمر 
التي متثل حركة  وجيلس ليستمتع برائحة الزهور، وفوقه الشمس 
إىل  يذهب  الصيف  ويف  جمرًدا،  صوته  هبدوء  ويدندن  السكون، 
بصــوت  ويغني  الفتح  حركة  متثل  والتي  قبعة،  مرتدًيا  الشاطئ 
عاٍل فاحًتا فمه: َب، ويف اخلريف هتب رياح اخلريف فيلعب احلرف 
بطيارته الورقية التي تدور ممثلة حركة الضمة ويقلد صفري الرياح 
الشتاء فريكب احلرف زالجته وينطلق  فيضم شفتيه: ُب، ثم حيل 

متزجلًا إىل أسفل صائًحا بصوت الكرس: ِب.
يسأل املعلم التالميذ: كم صوًتا حلرف )ب(؟ ومن يستطيع أن 

يفكر يف يشء به صوت )َب(، ثم )ِب(، ثم )ُب(، ثم )ْب(؟ 

 انطق وِصل صوت حرف )ب( ٣نشاط 
بالصورة المناسبة له:

هدف النشاط:  

وعي صويت: ينطق ويميز احلركات القصرية.
شرح النشاط:  

)ب(  حـرف  أواًل  ينطـق  أن  تلميـذ  كل  مـن  املعلـم  يطلـب 
حـول  املوجـودة  الصـور  يالحـظ  ثـم  بحركتـه،  املكتـوب 
احلـرف، ويوصـل احلـرف بالصـور التـي هبـا  نفـس الصـوت.

اإلجابة: 
) َب - َبطة(، ) ِب - بطيخ(، ) ْب - حبل(، )ُب - برج(

)ا( استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف )ب(:٤نشاط 

تمهيد:  

)ب(،  صوت  هبا  كلامٍت  سينطق  أنه  للتالميذ  املعلم  يرشح 
صوت  كان  فإذا  صوته؛  ليتعرفوا  برتكيز  يستمعوا  أن  وعليهم 
)ب( أول حرف )برج( فسيصفقون مرة واحدة، وإذا كان ثاين 
)باب(  ثالث حرف  كان  وإذا  مرتني،  حرف )حبل( يصفقون 

يصفقون ثالث مرات، وهكذا.
هدف النشاط:  

وعي صويت:
حيلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.

شرح النشاط:  

كتاب  يف  املوجودة  الصور  ينطقوا  أن  منهم  املعلم  يطلب   
التلميذ، وحيددوا مكان صوت )ب(، ويضعوا عالمة يف املكان 

الصحيح عىل الشكل املوجود يف الكتاب.      
)برج - أول الكلمة(  )حبل - وسط الكلمة(  اإلجابة:   

)باب -  آخر الكلمة(  

)ب( استمع ُثمَّ وارسم دائرة حول حرف )ب(  فيما يلي:٤نشاط 

هدف النشاط:  

حيدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

يقرأ املعلم قصة بندق »أنا بندق، أنا أعيش يف بيت بسيط له بستان 
السبورة، ويسأل  كتابتها عىل  بيتي« مع  أنا أحب  به زرع.  كبري، 
التالميذ: هل يستطيع أحدكم أن يالحظ: أيٌّ من هذه احلروف 
املوجودة عىل السبورة هو حرف )ب(؟وكيف يبدو شكله؟ وهل 
يتغري شكله؟ وحيدد حرف )ب( يف أول ووسط وآخر الكلمة، 
الكلمة  من  موقعه  حسب  خيتلف  )ب(  حرف  شكل  أن  مؤكًدا 
يف  منفصاًل  ويكون  )بـ(  الكلمة  ووسط  أول  يف  متصاًل  فيكون 
أن  منهم  ويطلب   - احلاالت  كل  يف  ليس   - )ب(  الكلمة  آخر 
التلميذ، وحيددوا  ينظروا برتكيز إىل الكلامت املوجودة يف كتاب 

حرف )ب( بشكليه املتصل واملنفصل، ويقوموا بتظليله. 

التطبيق

مثاًل،  الفتحة  ولتكن  معينة،  بحركة  )ب(  صوت  املعلم  ينطق 
ويطلب منهم أن يفكروا يف كلامت هبا صوت َب )بطة، بلح(، ثم 

ُب )بندق، برج(، ثم ِب )بنت، بطيخ(.

نشاط استماع استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

إىل  ويستمع  بستان؟  كلمة  معنى  ما  التالميذ:  املعلم  يسأل   
يف  املذكورة  السابقة  القصرية  القصة  ويقرأ  املبدئية،  تعليقاهتم 
يصفوا  أن  منهم  ويطلب  بوضوح،  أخرى  مرة  )4ب(  نشاط 

بيوهتم، ويذكروا سبب حبهم هلا.
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ب( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ب(: 4َنَشاط 

19

َب

ُب

ِب

ْب

ِصْف َبْيَتَك.

3َنَشاط 

ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُد أْصواَت الَكِلَماِت الَمْنُطوَقِة. : ُيَحدِّ َنَشاط 4 )ا( : َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َوالَمَشاِعِر ِبوُضوٍح.  ٌث: ُيَعبِّ  َنَشاط 4 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه: اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرِف )ب( ِبالصُّ

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

اأَلْهَداُف: 

بُْنُدق

بَِسيطبَْيت

بُْسَتان

أُِحب

بَْيِتي
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......................................................

.................. .................. .................. ..................

بَـ َب

ِبـِب

ْبـْب

ُبـُب

َبـَب

بُـ ُب

ًة.  َنَشاط 5: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ
ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت الَمْنُطوَقِة. : ُيَميِّ نشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

َن َكِلَمًة. نشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف لُيَكوِّ

اِلَيِة )أ - أ - م - ب(:7نشاط  ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ ُ)ا( َكوِّ َ

ْر:   )ب( اْنُظْر َوَعبِّ

اْكُتْب َحْرَف )ب(:  5َنَشاط 

ْكِل:6َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ وَرِة َواْكُتْب َحْرَف )ب( َمَع الضَّ اْنُظْر إَلى الصُّ

 =    .............+  ............. 

 =    .............+  ............ 

.........................................

........................................
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2٠

اكتب حرف )ب(:٥نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية:
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد( بصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

املتصل  بشكليه  السبورة  عىل  )ب(  حلرف  مثااًل  املعلم  يكتب 
واملنفصل عىل السطر، موضًحا االجتاهات الصحيحة للكتابة، 
ثم يطلب منهم اتباع النقط، وكتابة احلرف بحركاته األربعة يف 

كتاب التلميذ. 

انظر إلى الصورة واكتب حرف )ب( ٦نشاط 
مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة - املهارات األساسية: 

يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد( بصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من كل تلميذ أن يالحظ الصور املوجودة يف كتاب 
التلميذ، وينطقها، وحيدد صوت )ب( املوجود هبا بحركته، ثم 

يكتبه مضبوًطا بالشكل.
اإلجابة:

)بِـ - بِطيخ(، )َبـ - َبالونات(، )ْبـ - حْبل(، )ُبـ - ُبرج( 

ن كلمات من الحروف التالية٧نشاط   ) ا (  كوِّ
)َأ - ُأ - م - ب(:

هدف النشاط:  

ن كلمة.  وعي صويت ودمج:  يدمج أصوات احلروف ليكوِّ
مفاهيم طباعة:

يتعرف أن الكلامت املنطوقة يتم متثيلها بلغة مكتوبة تتبع القواعد.
شرح النشاط:  

d  يضع املعلم بطاقة حرف الـ)َأ( عىل السبورة، ويطلب منهم
منهم  ويطلب  )ْب(  حرف  بطاقة  يضع  ثم  احلرف،  قراءة 
أيًضا قراءة احلرف، ويضع عالمة )+( بني البطاقتني، ويقول 

هلم: سنحاول أن ندمج أصوات احلرفني مًعا. 

d  هلم يتبني  حتى  بوضوح؛  األصوات  وينطق  ْب(،  )أاا+ْب 
كلمة  كتابة  عند  أنه  هلم  يوضح  كام  )أب(..  كلمة  صوت 

)أب( ال يتصل حرف )ب( باأللف.  

d .ثم يطلب منهم أن ينظروا يف كتاب التلميذ حلل النشاط

)ب( انظر وعبر:٧نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة: 
ن كلمة.  يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يقرأ املعلم للتالميذ السؤال، ويرشح هلم كيف يعرب كل منهم 
عن نفسه يف كلامت قصرية.

التطبيق

يعطيهم املعلم بطاقاٍت مصورًة حلرف )ب(، ثم يكتب احلرف 
الصور  تصنيف  منهم  ويطلب  السبورة،  عىل  ومنفصاًل  متصاًل 

حسب شكل احلرف وموضعه يف الكلمة. 

تتوافر  مل  إذا  بشكليه  )ب(  حرف  حتت  صور  رسم  يمكن 
البطاقات املصورة.

نشاط إضافي

بطاقاٍت  السبورة، ويضع  كبرًيا عىل  املعلم حرف )ب(  يكتب 
كبريًة عىل أرضية الفصل تصل بني مكان التالميذ والسبورة، وعىل 
منهم  ويطلب  مـ(  بـ،  م،  ب،  )أ،  احلروف:  أحد  منها  بطاقة  كل 
حرف  بطاقات  بجانب  امليش  يف  فيبدءون  واحًدا؛  ا  صفًّ الوقوف 

)ب( فقط عىل األرضية ليصلوا إىل السبورة.
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اأَلْهَداُف: 

أُْبَم

أأ
ب

بـ م

مـ

اْنِطْق َواْرُسْم ُصوَرًة:1َنَشاط 

ِصْل:2َنَشاط 

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته.  : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ِصاًل َوُمْنَفِصاًل(. ُف الَحْرَف ِبَشْكَلْيِه )ُمتَّ : َيَتَعرَّ َنَشاط 2: َوْعٌي َبَصِريٌّ

. َنَشاط 3: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب الَحْرَف ُمْسَتِقاّلً

ْكِل: 3َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َل َمَع الضَّ اْنِطْق َواْكُتِب الَحْرَف اأَلوَّ

2١

تقييم تكويني 

ملحوظة:

ملـف  يف  وحيفظـه  التقييـم،  هـذا  يقطـع  أن  للمعلـم   يمكـن 
أو حافظة التلميذ لنهاية الصف الدرايس.

انطق وارُسم صورة:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: حيدد الَعالقة بني شكل احلرف وصوته.
شرح النشاط:  

)مهمة املعلم(: 
برتكيز  ونطقها  احلروف  مالحظة  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
لتمييز صوهتا، ثم رسم صورة هبا صوت احلرف، وجيب عليه 
التأكد من أن مجيعهم يفهمون النشاط وكيفية تطبيقه، وجيب 
أال يساعدهم يف احلل بأن ينطق احلرف مثاًل، بل تقترص مهمته 
عىل توضيح النشاط، والتجول بينهم ليتأكد من مدى َفهمهم 

واندماجهم يف حل النشاط.
الوقت املخصص للنشاط )١٠ دقائق( 

ِصـــــِل:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت:
 يتعرف خمتلف أشكال احلرف )متصاًل كان أو منفصاًل(.

شرح النشاط:  

)مهمة املعلم(:
احلروف  أشكال  مالحظة  عليهم  أن  للتالميذ  املعلم  يرشح 
من  بمثيله  حرف  كل  توصيل  ثم   التلميذ،  كتاب  يف  املكتوبة 
يفهمون  مجيعهم  أن  من  التأكد  عليه  وجيب  املقابلة،  احلروف 
ومنفصاًل(،  )متصاًل  شكلنْيِ  للحرف  أن  ويدركون  النشاط، 
توضيح  عىل  مهمته  تقترص  بل  احلل،  يف  يساعدهم  أال  وجيب 
النشاط، والتجول بينهم ليتأكد من مدى َفهمهم واندماجهم يف 

احلل، وعدم انشغاهلم بيشء آخر.
اإلجابة:  )أ - أ(، )م - مـ(، )ب - بـ(
الوقت املخصص للنشاط )١٠ دقائق( 

 انطق واكتب الحرف األول ٣نشاط 
مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي برصي وكتابة: 

ينطق ويكتب احلروف، مع مراعاة االجتاهات الصحيحة.

شرح النشاط:  

)مهمة املعلم(: 

برتكيز  ونطقها  الصور  مالحظة  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
مضبوًطا  األول  احلرف  بكتابة  ثم  هبا،  األول  الصوت  لتمييز 
النشاط  يفهمون  مجيعهم  أن  من  التأكد  عليه  وجيب  بالشكل، 
ومراعاة  السطر،  عىل  الكتابة  رضورة  ويؤكد  تطبيقه،  وكيفية 
الضبط،  كتابة  من  ُبدَّ  وال  الكتابة،  عند  الصحيحة  االجتاهات 
توضيح  عىل  مهمته  تقترص  بل  احلل،  يف  يساعدهم  أال  وجيب 
واندماجهم  َفهمهم  مدى  من  ليتأكد  بينهم  والتجول  النشاط، 

يف حل النشاط. 

اإلجابة:  )َأ - َأسد(، )بِـ - بِطريق(، )ُم - ُمعلمة(

الوقت املخصص للنشاط )١٠ دقائق( 
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اأَلْهَداُف: 

أُْبَم

أأ
ب

بـ م

مـ

اْنِطْق َواْرُسْم ُصوَرًة:1َنَشاط 

ِصْل:2َنَشاط 

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته.  : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ِصاًل َوُمْنَفِصاًل(. ُف الَحْرَف ِبَشْكَلْيِه )ُمتَّ : َيَتَعرَّ َنَشاط 2: َوْعٌي َبَصِريٌّ

. َنَشاط 3: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب الَحْرَف ُمْسَتِقاّلً

ْكِل: 3َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َل َمَع الضَّ اْنِطْق َواْكُتِب الَحْرَف اأَلوَّ
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أَب                     

ب                     

أُم                      

أُ

اأَلْهَداُف: 

اِلَيِة )م - أ - أ - ب(: 6َنَشاط  ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ َكوِّ

ِل الَكِلَماِت إَلى َأْصَواٍت:4َنَشاط  َحلِّ

اْنِطْق َوَأْكِمْل:5َنَشاط 

ُل الَكِلَمَة إَلى أَْصَواٍت. َنَشاط 4: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَحلِّ
ِل َوَوَسِط َوآِخِر الَكِلَمِة.  ُز أُصَواَت الُحُروِف ِفي أوَّ َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَميِّ

َن َكِلَمًة.  َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف لُيَكوِّ
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حلِّل الكلمات إلى أصوات:٤نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة: حيلل الكلمة إىل أصوات.

شرح النشاط:  

الكلمة  يقرءوا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب  املعلم(..  )مهمة 
برتكيز؛ حتى يميزوا أصوات احلروف التي تتكون منها الكلمة، 
وجيب  منفردة،  أصوات  إىل  الكلمة  بتحليل  التالميذ  يقوم  ثم 
تطبيقه،  وكيفية  النشاط  يفهمون  مجيعهم  أن  من  التأكد  عليه 
ويؤكد رضورة متييز األصوات يف الكلمة، وجيب أال يساعدهم 
يف احلل، بل تقترص مهمته عىل توضيح النشاط، والتجول بينهم 

ليتأكد من مدى َفهمهم واندماجهم يف حل النشاط. 
اإلجابة: 

أ... ب( )أ ب 
أ ...م( )أ م  

الوقت املخصص للنشاط )١٠ دقائق( 

انطق وأكمل:٥نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة:
- يميز أصوات احلروف يف أول ووسط وآخر الكلمة.

-  كتابة احلروف مع مراعاة االجتاهات الصحيحة. 

شرح النشاط:  

إىل  النظر  عليهم  أن  للتالميذ  املعلم  يرشح  املعلم(..  )مهمة 
ثم  الناقص،  احلرف  ملعرفة  املكتوبة  الكلمة  ونطق  الصورة، 
التأكد من  الصحيحة، وجيب عليه  كتابته مع مراعاة االجتاهات 
أن مجيعهم يفهمون النشاط وكيفية تطبيقه، ويؤكد رضورة متييز 
الناقص،  يتضح هلم صوت احلرف  الكلمة؛ حتى  األصوات يف 
كام يؤكد رضورة كتابة احلروف عىل السطر، ومراعاة االجتاهات 
مهمته  تقترص  بل  احلل،  يف  يساعدهم  أال  وجيب  الصحيحة، 
َفهمهم  مدى  من  ليتأكد  بينهم  والتجول  النشاط،  توضيح  عىل 

واندماجهم يف حل النشاط.
اإلجابة:  )أم - أب(

الوقت املخصص للنشاط )١٠ دقائق( 

ن كلمات من الحروف التالية٦نشاط  كوِّ
)م - أ - أ - ب(:

هدف النشاط:  

ن كلمة. وعي صويت ودمج: يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

احلروف  مالحظة  التالميذ  من  املعلم  يطلب  املعلم(..  )مهمة 
ونطقها برتكيز ثم ترتيبها لتكوين كلمة، وجيب عليه التأكد من 
االجتاهات  اتباع  ويؤكد رضورة  النشاط،  يفهمون  أن مجيعهم 
الصحيحة عند كتابة الكلمة، والرتكيز عىل أشكال احلروف يف 
بل  أال يساعدهم يف احلل،  الكلمة، وجيب  أول ووسط وآخر 
تقترص مهمته عىل توضيح النشاط،  والتجول بينهم ليتأكد من 
مدى َفهمهم واندماجهم يف احلل، وعدم انشغاهلم بيشء آخر. 

اإلجابة:  )َأْب - ُأم(
 الوقت املخصص للنشاط )١٠ دقائق( 
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ُأسرتي

تمهيد:  

حيرض املعلم صوًرا ألرُس )وقد تكون أرسته منها(، ويلصقها عىل شكل شجرة عىل السبورة؛ فيضع صورة اجلد واجلدة 

فيمكن رسمها، وحيكي هلم عن  تتوافر صورة  مل  وإذا  التالميذ،  ثم األحفاد، ويعرضها عىل  األبناء،  ثم حتتهام  أعالها، 

أرسته، وكل فرد فيها.

شرح النشاط:  

 يعطي املعلم كل تلميذ ورقة؛ ليقوم برسم أرسته عىل شكل شجرة )أب ـ ُأم ـ إخوة(، ويلوهنا.

التطبيق

م املعلم التالميذ إىل جمموعات، واملهمة هي أن يعرض كل تلميذ عىل زمالئه شجرة ُأرسته. يقسِّ

نشاط إضافي

عمل بطاقة ُحب هُيدهيا التلميذ إىل ُأرسته مستخدًما األلوان، وأدوات الزينة.
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ائَعَة. ُز الَكِلَماِت الشَّ : ُيَميِّ َنَشاط 1 : َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَبَصِريٌّ

َأْيًضا

َأْيًضا

َأْيًضا

ِفي
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ي ُأمِّ

ِفي
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َهاَيُة النِّ

الِبَداَيُة

ْن َواْقَرْأ:1َنَشاط   َلوِّ

 

 
 

ِمَك ِة ِمْن ُمَعلِّ اْسَتِمْع إَلى الِقصَّ
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أنشطة القصة المشتركة

أوقات غالية 

ن واقرأ:1نشاط  لوِّ

األهداف:   

وعي صويت وبرصي: يقرأ الكلامت الشائعة املتكررة.

شرح النشاط:   

d .يطلب املعلم من التالميذ اإلنصات للقصة

d .يقرأ املعلم القصة

d .يناقش املعلم التالميذ يف مضمون القصة وما هبا من قيم

d .يلون التلميذ كل كلمة شائعة بلوهنا املخصص حسب مفتاح األلوان املوضح عىل يمني الصورة

d .)حيرض املعلم َنْرًدا )يمكن استبدال كتابة األرقام من )١-٦( به يف أوراق صغرية مطوية

d  م املعلم التالميذ إىل جمموعات من )2-4 العبني(، وخيصص لكل العب أزراًرا أو أيَّ يشء، وجيلس الالعبون  يقسِّ

برتتيب أدوارهم.

d  يقوم كل تلميذ برمي النَّْرد، وعند استقراره عىل رقم يتحرك نفس عدد اخلطوات، وعندما يقف عند مربع يقرأ الكلمة

املكتوبة، وإذا مل يتمكن من قراءهتا يعود ملوقعه كام كان، وهكذا حتى يصل مجيع الالعبني إىل النهاية.

d  .الفائز هو من يسعى لتعلُّم قراءة أكرب عدد من الكلامت الشائعة، وكلنا فائزون؛ ألننا متعلمون

القصة المشتركة

)أوقات غالية(

صفحة 1٥٦
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اأَلْهَداُف: 

إِْخَوِتي

ي ُأمِّ

َأِبي

َأَنا

ًة ُمالِئَمًة. :  َيْسَتْخِدُم ُجَماًل َشَفِهيَّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَبَصِريٌّ

َأَنا َوُأْسَرِتي َنَتَعاَوُن َمًعا:2َنَشاط 

25

أنا وأسرتي نتعاون مًعا:٢نشاط 

األهداف:   

وعي صويت وبرصي:

أن يستخدم مُجاًل شفهية مالئمة للمهمة واملوقف.

شرح النشاط:   

d  لكل فرد من أفراد األرسة دوٌر يقوم به كل يوم؛ حتى تعيش األرسة يف أفضل حاٍل.. ارسم دور كل فرد يف أرستك

يف املساحة املخصصة له )أمي- أيب- إخويت(، ثم حدد دوًرا تقوم به أنَت يف ُأرستك تساعد به والدتك أو والدك أو 

إخوتك، وارسمه يف املساحة املخصصة )أنا(.

d  - يمكن أن يساعد املعلم التالميذ ببعض الِفَكر، مثل: )يساعد يف مجع مالبسه املتسخة - يعد جزًءا من مائدة الطعام

يرتب أغراًضا يف املنزل - ... إلخ(.

d :ثم يناقشهم املعلم مناقشة مجاعية؛ الستنتاج استيعابات متعلقة بمفهوم املشاركة، ودورهم يف ُأرسهم

- كيف تساعد أنَت أفراد أرستك؟

 -  كيف تقسم أرستك مهام املنزل ويساعد بعضهم بعًضا؟

 - ما تأثري ذلك عليَك وعىل أرستك؟
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اأَلْهَداُف: 

إِْخَوِتي

ي ُأمِّ

َأِبي

َأَنا

ًة ُمالِئَمًة. :  َيْسَتْخِدُم ُجَماًل َشَفِهيَّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَبَصِريٌّ

َأَنا َوُأْسَرِتي َنَتَعاَوُن َمًعا:2َنَشاط 
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1َنَشاط 

ِن الَباُلوَناِت الَِّتي ِبَها َحْرُف )ف(: 2َنَشاط   الِحْظ َوَلوِّ

اْرُسْم َأْشَياَء ِبَها َصْوُت َحْرِف )ف(:

فـ ف
ف

أب
م فـ

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته.اأَلْهَداُف:  : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز َشْكَل الَحْرِف َبْيَن الُحُروِف.   : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َبَصِريٌّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف
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حرف الفاء )ف(

تهيئة

للتالميذ: هذا   الفاء، ثم يقول  املعلم بطاقة عليها حرف  خُيرج 
احلرف اسمه فاء، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 
بصوت حرف الفاء ساكنًا ومفتوًحا ومضموًما ومكسوًرا، وحيكي 

املعلم هلم حكاية صوت حرف )ف(: 

»فـارس لديه هواية  تتبع الفراشـات، ويف يـوم وهو يف احلديقة 
رأى فراشـة، حـاول أن ُيمسـك هبـا فلـم يسـتطع؛ فأخـذ يالطفها 

إىل أن طـارت بعيًدا«.

فقط،  ساكنًا  صوته  وينطق  )ف(  حرف  بطاقة  املعلم  خيرج 
الـ)ف(؟  كلمة هبا صوت  يفكر يف  أن  يمكنه  منكم  ويسأهلم: من 

مثل: )طفل، فيل، فراشة، ...(.

ويكتبه كبرًيا عىل السبورة كتابة صحيحة عىل السطر، مع مراعاة 
االجتاهات، وترديد التالميذ صوته.

ارُسم أشياَء بها صوت حرف )ف(:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت:
- حيدد العالقة بني شكل احلرف وصوته.

- يعرب بالرسم.

شرح النشاط:  

يطلـب املعلـم منهـم أن يفكـروا يف كلـامت هبـا حـرف )ف(، 
ويقومـوا برسـمها.

اإلجابة:  )فراشة - فيل - فلفل - زرافة - ...(

الحظ ولون البالونات التي بها ٢نشاط 
حرف )ف(:

هدف النشاط:  

وعي برصي:

يميز شكل احلرف بني جمموعة من احلروف.

شرح النشاط:  

يـرشح املعلـم للتالميـذ النشـاط، وأن املطلـوب منهـم هو أن 
املختلفـة،  البالونـات  يبحثـوا عـن حـرف )ف( بأشـكاله يف 

ويقومـوا بتلوينـه.

التطبيق

يقوم املعلم بتوزيع بطاقات عليها حرف )فـ - ف(، وحروف 
أخرى )أ، ب، ق(، ويقول هلم: َمن معه حرف )ف( يلصقه عىل 

السبورة داخل الوجه السعيد املرسوم، وأي حرف آخر خارجه.

نشاط إضافي

حُيـرض املعلـم صوًرا خمتلفـة لألحـرف )أ، ب- م، ف(، ويقوم 
 بإخفائهـا داخـل الفصـل، ويضع بطاقـة األحـرف )أ، ب، م، ف( 
الصـور،  عـن  البحـث  هـو  منهـم  واملطلـوب  أركانـه،  أحـد  يف 

صـورة. بـكل  اخلـاص  احلـرف  عنـد  ووضعهـا 
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فففف

ْكِل:3َنَشاط  اْنِطْق َواْضِبْط َحْرَف )ف( ِبالشَّ

اأَلْهَداُف: 

َلُة؟  َما ُهَواَيُتَك الُمَفضَّ

ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُد أْصواَت الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَحدِّ َنَشاط 4 ) ا( : َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح.  ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 4 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ف(: 4َنَشاط 

َفارِس

يَُلِطُفَها

َفَراَشةِف

َفأََخَذ

2٧

تهيئة

يرسمها  )أو  السبورة  األربعة عىل  الفصول  لوحة  املعلم  يضع 
هلم  حيكي  ثم  )ف(،  حلرف  املشكلة  البطاقات  وخُيرج  عليها(، 
ُمبينًا صوته مع كل حركة؛  الفصول األربعة  قصة حرف )ف( يف 
حرف  يسكن  الربيع  يف  األربعة:  الفصول  عىل  احلرف  يمر  حيث 
متثل  التي  الشمس  وفوقه  الزهور،  برائحة  ليستمتع  وجيلس  )ف( 
حركة السكون، ويدندن هبدوء صوته جمرًدا، ويف الصيف يذهب 
إىل الشاطئ مرتدًيا قبعة، والتي متثل حركة الفتح ويغني بصـــوت 
عاٍل فاحًتا فمه: َف، ويف اخلريف هتب رياح اخلريف فيلعب احلرف 
بطيارته الورقية التي تدور ممثلة حركة الضمة، ويقلد صفري الرياح 
زالجته  احلرف  فريكب  باجلليد  الشتاء  حيلُّ  ثم  ُف،  شفتيه:  فيضم 

وينطلق متزجلًا إىل أسفل، صائًحا بصوت الكرس: ِف.
يسأل املعلم التالميذ: كم صوًتا حلرف )ف(؟ ومن يستطيع أن 

يفكر يف يشء به صوت )َف(، ثم )ُف(، ثم )ِف(، ثم )ْف(؟

انطق واضبط حرف )ف( بالشكل:٣نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: ينطق ويميز احلركات القصرية.
شرح النشاط:  

يطلـب املعلم من التلميـذ أن ينطق أواًل حـرف )ف( املكتوب 
بضبطهـا  ويقـوم  املوجـودة،  الصـور  يالحـظ  ثـم  بحركتـه، 

باحلـركات املناسـبة.
اإلجابة:

)َف  - فانوس(، )ِف  - فجل(، )ُف - فل(، )ْف - ضفدع(.

)ا(  استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف )ف(:٤نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت:
 األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ أن ينطقوا الصور املوجودة يف كتاب 
التلميذ، وحيددوا مكان صوت الفاء، ويضعوا عالمة ىف املكان 

الصحيح عىل الشكل املوجود يف الكتاب.
اإلجابة:

)فيل - ضفدع - أنف(

)ب( استمع  ثم ارسم دائرة حول حرف )ف(  فيما يلي:٤نشاط 

هدف النشاط:  

حيدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.

شرح النشاط:  

يقرأ املعلم قصة فارس »رأى فارس يف احلديقة فراشة، حاول 
أن يمسك هبا فلم يستطع؛ فأخذ يالطفها إىل أن طارت بعيًدا«، 
أن  أحدكم  يستطيع  هل  ويسأهلم:  السبورة،  عىل  كتابتها  مع 
السبورة هو حرف )ف(؟  أيٌّ من هذه احلروف عىل  يالحظ: 
حرف  املعلم  وحيدد  شكله؟  يتغري  وهل  شكله؟  يبدو  وكيف 
احلرف  شكل  أن  مؤكًدا  الكلمة،  وآخر  ووسط  أول  يف  )ف( 
خيتلف حسب موقعه من الكلمة؛ فيكون متصاًل يف أول ووسط 
ليس يف  الكلمة )ف( -  آخر  منفصاًل يف  )فـ( ويكون  الكلمة 
الكلامت  إىل  برتكيز  ينظروا  أن  منهم  ويطلب   - احلاالت  كل 
بشكليه  )ف(  حرف  وحيددوا  التلميذ،  كتاب  يف  املوجودة 

املتصل واملنفصل، ويقوموا بتظليله.

التطبيق

يعطـي املعلـم كل تلميـذ صفحـة من جملـة أو جريـدة، ويقوم 
بالبحـث فيهـا عن حـرف )ف(، ويرسـم دائـرة حوله. 

نشاط استماع استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة. 
- يعربعن عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

إىل  ويستمع  هواية؟  كلمة  معنى  ما  التالميذ:  املعلم  يسأل   
يف  املذكورة  السابقة  القصرية  القصة  ويقرأ  املبدئية،  تعليقاهتم 
نشاط )4ب( مرة أخرى بوضوح، ويتحدث عن نفسه قلياًل، 
للمعلم وهو  املفضلة )ولو أمكن إحضار صورة  وعن هوايته 
يامرس هوايته أو أدوات اهلواية نفسها(، ثم يسأل التالميذ مرة 
هواية؟ وما هواية فارس؟ ويطلب من  أخرى: ما معنى كلمة 

كل تلميذ أن يتحدث عن هوايته املفضلة أمام زمالئه.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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فففف

ْكِل:3َنَشاط  اْنِطْق َواْضِبْط َحْرَف )ف( ِبالشَّ

اأَلْهَداُف: 

َلُة؟  َما ُهَواَيُتَك الُمَفضَّ

ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُد أْصواَت الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَحدِّ َنَشاط 4 ) ا( : َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح.  ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 4 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ف(: 4َنَشاط 

َفارِس

يَُلِطُفَها

َفَراَشةِف

َفأََخَذ
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.................. .................. .................. ..................

فَـَف

ِفـِف
ُفـُف

ْفـْف

َفـَف

ـُُف ف

اْكُتْب َحْرَف )ف(:  5َنَشاط  

ًة. َنَشاط 5: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ
ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَميِّ َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ وِقَراَءٌة: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلَيْقَرأَ َكِلَمًة.

ْكِل:6َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ف( َمَع الضَّ اْنُظْر إَلى الصُّ

وَرِة الُمَناِسَبِة:7َنَشاط  اْقَرْأ َوِصِل الَكِلَمَة ِبالصُّ

أَب َفم أُم



ل
و
لأ
 ا
ر
و
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
حـ

م
ــ
ال

2٨

اكتب حرف )ف(:٥نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية:

يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد( بصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

يكتـب املعلم مثااًل حلرف )ف( عىل السـبورة بشـكليه املتصل 

الصحيحـة  االجتاهـات  موضًحـا  السـطر،  عـىل  واملنفصـل 

للكتابـة، ثـم يطلـب منهـم اتبـاع النقـط وكتابة حـرف )ف( 

بحركاتـه األربعـة يف كتـاب التلميـذ.

 انظر إلى الصور واكتب حرف )ف( ٦نشاط 
مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.

كتابة: يكتب احلرف بشكل صحيح.

شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  يالحظ  أن  تلميذ  كل  من  املعلم  يطلب 

هبا  املوجود  )ف(  صوت  وحيدد  وينطقها،  التلميذ،  كتاب 

بحركته، ثم يكتبه مضبوًطا بالشكل.

اإلجابة:

)ِف - ُف - َف - ْف(   )فيل - فل - فراشة - ضفدع(

اقرأ وصل الكلمة بالصورة المناسبة:٧نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة:

ن كلمة.  يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

ــا  ــامت وتوصيله ــراءة الكل ــذ ق ــن التالمي ــم م ــب املعل يطل

ــبة.  ــورة املناس بالص

التطبيق

يعطي املعلم التلميذ َصلصااًل أو عجينًة، ويقوم بتشكيل حرف 

)ف( منفصاًل ومتصاًل، وعمل كلمة فم )من يستطيع منهم(.

نشاط إضافي

قـراءة بصـوت عـاٍل؛ حيـث حيـرض املعلـم بطاقـات كلـامت 

قراءهتـا  التالميـذ  البطاقـة حيـاول  إظهـار  فـم( وعنـد  أم،  )أب، 

بصـورة مجاعيـة بصـوت واحـد، ويبـدأ املعلـم اللعبـة ببـطء، ثـم 

ُيـرسع يف إخـراج البطاقـات الواحـدة تلـو األخـرى.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

  ِعَنب

  ُغْصن

نـَِمر

  لََبـن

1َنَشاط  

ِصْل َشْكَل الَحْرِف الْمَناِسب ِبالَكِلَمِة الُمَناِسَبِة: 2َنَشاط 

 اْرُسْم َأْشَياَء ِبَها َصْوُت َحْرِف )ن(:

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز َشْكَل الَحْرِف ِفي الَكِلَمِة.   : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َبَصِريٌّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

2٩

حرف النون )ن(

تهيئة

خُيرج املعلم بطاقة عليها حرف النون، ثم يقول للتالميذ: هذا 
احلرف اسمه نون، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 
بصوت حرف النون ساكنًا ومفتوًحا ومضموًما ومكسوًرا، وحيكي 

هلم حكاية صوت حرف )ن(: 

مملكة  يف  أصدقائها  مع  تعمل  صباح  كل  نشيطة،  نحلة  »نونو 
النحل ليصنعوا العسل«.

خُيرج املعلم بطاقة حرف )ن( وينطق صوته ساكنًا فقط، ويسأل 
صوت  هبا  كلمة  يف  يفكر  أن  يستطيع  منكم  من  التالميذ:  املعلم 

الـ)ن( مثل: )لبن، نحلة(؟

ويكتبه كبرًيا عىل السبورة كتابة صحيحة عىل السطر، مع مراعاة 
االجتاهات، وترديد التالميذ صوته.

ارُسم أشياَء بها صوت حرف )ن(:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت:
- حيدد العالقة بني شكل احلرف وصوته.
- يعرب بالرسم عن األصوات واحلروف.

شرح النشاط:  

يطلــب املعلــم منهــم أن يفكــروا يف كلــامت هبــا حــرف )ن(، 
ويقومــوا برســمها.

اإلجابة: 
)نمر - نملة - نجمة - عنب - أرنب - ...(

ِصل شكل الحرف المناسب بالكلمة المناسبة:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي:

يميز شكل احلرف بني جمموعة من احلروف.

شرح النشاط:  

يرشح املعلم للتالميذ أن املطلوب منهم هو أن يقوموا بتوصيل 
شكل احلرف بالكلمة املناسبة.

اإلجابة:
)ن: غصن - لبن(، )نـ : عنب - نمر(.

التطبيق

يطلب املعلم من التالميذ التفكري يف كلامت أخرى حتتوي عىل 
فإذا  فيها؛  فكر  التي  الكلمة  ليقول  تلميذ  كل  ويقف  )ن(،  حرف 
بتشجيعه  التالميذ  باقي  يستجيب  )ن(  حرف  عىل  حتتوي  كانت 
قائلني: »ن ن ن ن ن ن« بداًل من قول: أحسنت، وإذا مل يكن هبا 

صوت )ن( يصمتون. 

نشاط إضافي

عمل )نشاط فني(: 
نحلة، ولصق حرف )نـ( )ن( هبا. 

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

  ِعَنب

  ُغْصن

نـَِمر

  لََبـن

1َنَشاط  

ِصْل َشْكَل الَحْرِف الْمَناِسب ِبالَكِلَمِة الُمَناِسَبِة: 2َنَشاط 

 اْرُسْم َأْشَياَء ِبَها َصْوُت َحْرِف )ن(:

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز َشْكَل الَحْرِف ِفي الَكِلَمِة.   : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َبَصِريٌّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف
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)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ن( ِفيَما َيِلي:

3َنَشاط 

ِن

ْن

َن

ُن

ْث َعِن اأَلْنِشَطِة  َتَحدَّ
َلِة لَك.   الُمَفضَّ

ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُد أْصواَت الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَحدِّ َنَشاط 4 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ  َنَشاط 4 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه: اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرِف )ن( ِبالصُّ

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ن(: 4َنَشاط 

    نونة              نَْحلَة    

            نَِشيطَة             النَّْحل 
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تهيئة

يرسمها  )أو  السبورة  األربعة عىل  الفصول  لوحة  املعلم  يضع 
عليها(، وخُيرج البطاقات املشكلة حلرف )ن(، ثم حيكي هلم قصة 
حرف )ن( يف الفصول األربعة ُمبينًا صوته مع كل حركة؛ حيث يمر 
احلرف عىل الفصول األربعة: يف الربيع يسكن حرف )ن( وجيلس 
ليستمتع برائحة الزهور، وفوقه الشمس التي متثل حركة السكون، 
ويدندن هبدوء صوته جمرًدا، ويف الصيف يذهب إىل الشاطئ مرتدًيا 
َن،  فمه:  فاحًتا  عاٍل  بصوت  ويغني  الفتح  حركة  متثل  والتي  قبعة، 
الورقية  بطيارته  احلرف  فيلعب  اخلريف  رياح  هتب  اخلريف  ويف 
شفتيه:  فيضم  الرياح  صفري  ويقلد  الضمة  حركة  ممثلة  تدور  التي 
ُن، ثم حيل الشتاء باجلليد فريكب احلرف زالجته وينطلق متزجلًا إىل 

أسفل، صائًحا بصوت الكرس: ِن.
يسأل املعلم التالميذ: كم صوًتا حلرف )ن(؟ ومن يستطيع أن 

يفكر يف يشء به صوت )َن(، ثم )ُن(، ثم )ِن(، ثم )ْن(؟ 

انطق وصل صوت حرف )ن( بالصورة المناسبة له:٣نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: ينطق ويميز احلركات القصرية.

شرح النشاط:  

يطلـب املعلم مـن التلميذ أن ينطـق أواًل حـرف )ن( املكتوب 
بحركتـه، ثـم يالحـظ الصـور املوجـودة، ويقـوم بتوصيلهـا 

املناسـبة. باحلركات 

اإلجابة: 
)َن ـ نحلة(، )ُن ـ نجوم(، )ْن ـ مهندس(، )ِن ـ نِسناس(.

)ا( استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف )ن(:٤نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت:
حيلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.

شرح النشاط:  

يطلـب املعلـم مـن التالميذ االسـتامع إليـه عند نطـق الكلامت 
التـى تعرب عـن الصـور )نمـر، أرنب، لبـن(، ثم يطلـب منهم 

التصفيق بحسـب ترتيـب الصـوت يف الكلمة.
اإلجابة:  )نمر - أرنب - لبن(

)ب( استمع ثم ارسم دائرة حول حرف )ن( فيما يلي:٤نشاط 

هدف النشاط:  

حيدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.

شرح النشاط:  

يقـرأ املعلـم قصـة النحلة نونـة  »نونة نحلـة نشـيطة تعمل مع 
أصدقائهـا يف مملكـة النحـل ليصنعـوا العسـل«، مـع كتابتهـا 
عـىل السـبورة، ويسـأهلم: هـل يسـتطيع أحدكـم أن يالحـظ: 
أيٌّ مـن هـذه احلـروف عىل السـبورة هـو حـرف )ن(؟وكيف 
يبـدو شـكله؟وهل يتغـري شـكله؟وحيدد املعلم حـرف )ن( يف 
أول ووسـط وآخـر الكلمـة، مؤكًدا أن شـكل احلـرف خيتلف 
حسـب موقعـه مـن الكلمـة؛ فيكـون متصـاًل يف أول ووسـط 
الكلمـة )نــ( ويكـون منفصاًل يف آخـر الكلمـة )ن( - ليس يف 
كل احلـاالت - ويطلـب منهـم أن ينظروا برتكيـز إىل الكلامت 
املوجـودة يف كتـاب التلميـذ، وحيـددوا حـرف )ن( بشـكليه 

املتصـل واملنفصـل، ويقومـوا بتظليله. 

التطبيق

رسـم خلية نحل عـىل السـبورة، وإعطاء التالميـذ صور نحل 
مكتوًبـا عليهـا حرف )نــ( )ن(، وحـروف أخـرى.. ويتحرك كل 
حُمدًثـا صـوت »ن ن ن«، ويلصقهـا يف  بالرتتيـب ويطـري  تلميـذ 
اخلليـة إذا كانـت النحلـة هبـا حـرف )ن( ويضعهـا خـارج اخللية 

إذا كانـت غـري ذلك.

نشاط استماع  استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

 يقرأ املعلم القصة القصرية السابقة املذكورة يف نشاط )4ب( 
نونو،  النحلة  عن  للتالميذ  وحيكي  بوضوح،  أخرى  مرة 
األنشطة  عن  يتحدث  أن  تلميذ  كل  من  ويطلب  ونشاطها، 

املفضلة التي يقوم هبا مع أصدقائه.
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اأَلْهَداُف: 

اِلَيِة )ن - ف - أ(:7َنَشاط   ْن َكِلَمًة ِمَن الُحُروِف التَّ )ا( َكوِّ

.................. .................. .................. ..................

 =   ............+ .................+  ............ 
َن َكِلَمًة:     )ب( َرتِِّب الُحُروَف ِلُتَكوِّ

- أف أ مم ب

نَـ

ِنـِن

ْنـْن

ُنـُن

َنـَن

نُـ
َن
ُن

اْكُتْب َحْرَف )ن(:  5َنَشاط  

--

ًة. َنَشاط 5: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ
ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَميِّ َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

َن َكِلَمًة.  َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيكوِّ

ْكِل: 6َنَشاط   ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ن( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ

.........................................

3١

اكتب حرف )ن(:٥نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية:

يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد( بصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

املتصل  بشكليه  السبورة  عىل  )ن(  حلرف  مثااًل  املعلم  يكتب 

واملنفصل عىل السطر، موضًحا االجتاهات الصحيحة للكتابة، 

ثم يطلب من التالميذ اتباع النقط، وكتابة حرف )ن( بحركاته 

األربعة يف كتاب التلميذ. 

 انظر إلى الصور واكتب حرف )ن( ٦نشاط 
مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة:

يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من كل تلميذ أن يالحظ الصور املوجودة يف كتاب 

التلميذ، وينطقها، وحيدد صوت )ن( املوجود هبا بحركته، ثم 

يكتبه مضبوًطا بالشكل.

)َنمر - َن(  )نِسناس - ِن(  اإلجابة:   

)بنْت - ْن( )ُنجوم - ُن(    

ن كلمة من الحروف ٧نشاط  ) ا (  كوِّ
التالية )ن - ف - أ(:

هدف النشاط:  

وعي وصويت ودمج:

ن كلمة.  يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

مفاهيم طباعة:

يتعرف أن الكلامت املنطوقة يتم متثيلها بلغة مكتوبة تتبع القواعد.

شرح النشاط:  

منهم  ويطلب  السبورة،  عىل  الـ)أ(  حرف  بطاقة  املعلم  يضع 

أيًضا  منهم  ويطلب  )ن(  حرف  بطاقة  يضع  ثم  احلرف،  قراءة 

قراءة احلرف، ثم يضع حرف )ف( ويطلب منهم قراءته، ويضع 

عالمة )+( بني البطاقات الثالث، ويقول للتالميذ: سنحاول أن 

ندمج أصوات األحرف الثالثة مًعا )أ + ن + ف(، وينطق املعلم 

األصوات بوضوح؛ حتى يتبني هلم صوت كلمة )أنف(...

يطلب املعلم منهم أن ينظروا يف كتاب التلميذ حلل النشاط. 

ن كلمة:٧نشاط  )ب( رتب الحروف لتكوِّ

هدف النشاط:  

ن كلمة.  وعي صويت وكتابة: يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

ــن  ــروف لتكوي ــب احل ــذ ترتي ــن التالمي ــم م ــب املعل يطل

ــا.  ــامت وكتابته كل

التطبيق

دراســتها  تــم  التــي  احلــروف  بطاقــات  املعلــم   يضــع 

ــا  ــار أحرًف ــذ أن خيت ــن كل تلمي ــب م )أ، ب، م، ف - ن(، ويطل

ــار  ــا لتكويــن كلمــة وكتابتهــا عــىل الســبورة؛ فيخت ويدجمهــا مًع

ن كلمــة )أب(  التلميــذ -مثــاًل- بطاقــات حــريف )أ(، )ب( ويكــوِّ

ويكتبهــا عــىل الســبورة.

نشاط إضافي

املعلم كل  نشاط )جمموعات(: كل أربعة تالميذ مًعا، ويعطي 

جمموعة ورقة و5 مكعبات، عىل كل مكعب حرف من األحرف 

التي تم دراستها )أ، ب - م، ن، ف(، واملطلوب من كل جمموعة 

الورقة؛  يف  وكتابتها  متنوعة  كلامت  وتكوين  املكعبات  تركيب 

كلمة  فيكتبون  ف(؛  ن  )أ  باملكعبات  املجمــــوعة  ن  تكوِّ فمثاًل: 

)أنف( يف الورقة.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول



31

اأَلْهَداُف: 

اِلَيِة )ن - ف - أ(:7َنَشاط   ْن َكِلَمًة ِمَن الُحُروِف التَّ )ا( َكوِّ

.................. .................. .................. ..................

 =   ............+ .................+  ............ 
َن َكِلَمًة:     )ب( َرتِِّب الُحُروَف ِلُتَكوِّ

- أف أ مم ب

نَـ

ِنـِن

ْنـْن

ُنـُن

َنـَن

نُـ
َن
ُن

اْكُتْب َحْرَف )ن(:  5َنَشاط  

--

ًة. َنَشاط 5: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ
ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَميِّ َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

َن َكِلَمًة.  َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيكوِّ

ْكِل: 6َنَشاط   ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ن( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ

.........................................
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َوَر الَِّتي ِبَها َصْوُت َحْرِف )ل(: 1َنَشاط   ِن الصُّ الِحْظ َوَلوِّ

ن

ب
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أ

ل
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ع

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز َشْكَل الَحْرِف َبْيَن الُحُروِف. : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َبَصِريٌّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

ِصاًل َوُمْنَفِصاًل:2َنَشاط   ِن الُمَربََّعاِت الَِّتي ِبَها َحْرُف )ل(  ُمتَّ َلوِّ
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حرف الالم )ل(

تهيئة

خُيرج املعلم بطاقة عليها حرف الالم، ثم يقول للتالميذ: هذا 

احلرف اسمه الم، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 

بصوت حرف الالم ساكنًا ومفتوًحا ومضموًما ومكسوًرا، وحيكي 

هلم حكاية صوت حرف )ل(: 

»لولو قطة مجيلة، كل صباح تأكل اللحم، وتلعق اللبن، وتلعب 

بالكرة«.

خيرج املعلم بطاقة حرف )ل( وينطق صوته ساكنًا فقط، ويسأل 

صوت  هبا  كلمة  يف  يفكر  أن  يستطيع  منكم  من  التالميذ:  املعلم 

يعرفون  حلها  عند  ألغاز  خالل  من  يساعدهم  أن  ويمكن  )ل(؟ 

الكالم  نستطيع  ال  مهم  يشء  مثاًل:  )ل(؛  بحرف  جديدة  كلامت 

بدونه، وموجود يف فمنا؟ )لسان(، وهكذا.

عىل  صحيحة  كتابة  السبورة  عىل  كبرًيا  )ل(  حرف  ويكتب 

السطر، مع مراعاة االجتاهات، وترديد التالميذ صوته.

ن الصور التي بها صوت حرف )ل(:1نشاط  الحظ ولوِّ

هدف النشاط:  

وعي صويت:

حيدد العالقة بني شكل احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

هبا  التي  الصور  بتلوين  يقوموا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 

حرف )ل(.

اإلجابة:

)كلب - نحلة - لعبة(

ن المربعات التي بها حرف )ل( ٢نشاط  لوِّ
متصاًل ومنفصاًل:

هدف النشاط:  

وعي برصي: 

يميز شكل احلرف بني جمموعة من احلروف.

شرح النشاط:  

يرشح املعلم هلم املطلوب منهم، وهو أن يلونوا املربع الذي به 

حرف )ل(، وبذلك يظهر هلم حرف الالم كبرًيا.

التطبيق

يضع املعلم عىل أرضية الفصل ورًقا مكتوًبا عليه حرف )ل(، 

عىل  فقط  يقفز  أن  التلميذ  من  واملطلوب  أخرى،  حروف  ومعه 

حرف )ل( ليصل إىل النهاية.

نشاط إضافي

هو  يقوم  بينام  الفصل،  من  ليخرج  التالميذ  أحد  املعلم  خيتار 

التلميذ  يدخل  وعندما  ما،  مكان  يف  )ل(  حرف  بطاقة  بإخفاء 

حياول البحث عن البطاقة بمساعدة زمالئه؛ فإذا قالوا: »ل ل ل ل« 

بصوت عاٍل فهو قريب من مكان البطاقة، وإذا قالوا: »ل ل ل ل« 

بصوت خفيض فال يزال بعيًدا عنها.
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)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ل( ِفيَما َيِلي:
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اأَلْهَداُف: 

اْنِطْق َواْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الَحْرِف الُمَناِسِب: 3َنَشاط  

 َل  –  ِل  –  ُل  -  ْل           َل  –  ِل  –  ُل  -  ْل           َل  –  ِل  –  ُل  -  ْل           َل  –  ِل  –  ُل  -  ْل          

ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُد أْصواَت الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَحدِّ َنَشاط 4 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُرُ َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ  َنَشاط 4 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ

َما الَِّذي َتُقوُم ِبه ُكلَّ 
َصَباٍح؟

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ل(: 4َنَشاط 

لولو    لَِطيَفة    تَأْكُُل     اللَّْحم

َتَلَْعُق    اللََّب     تَلَْعُب    الكُرَة

33

تهيئة

يضع املعلم لوحة الفصول األربعة عىل السبورة )أو يرسمها( 
قصة  للتالميذ  حيكي  ثم  )ل(،  حلرف  املشكلة  البطاقات  وخُيرج 
حرف )ل( يف الفصول األربعة ُمبينًا صوته مع كل حركة؛ حيث يمر 
احلرف عىل الفصول األربعة: يف الربيع يسكن حرف )ْل( وجيلس 
ليستمتع برائحة الزهور، وفوقه الشمس التي متثل حركة السكون، 
ويدندن هبدوء صوته جمرًدا، ويف الصيف يذهب إىل الشاطئ مرتدًيا 
فمـه:  فاحًتا  الفتح ويغني بصـــوت عاٍل  والتي متثل حركة   قبعة، 
َل، ويف اخلريف هتب رياح اخلريف فيلعب احلرف بطيارته الورقية 
التي تدور ممثلة حركة الضمة ويقلد صفري الرياح فيضم شفتيه: ُل، 
إىل  متزجلًا  وينطلق  زالجته  احلرف  فريكب  باجلليد  الشتاء  ثم حيل 

أسفل، صائًحا بصوت الكرس: ِل.
يسأل املعلم التالميذ: كم صوًتا حلرف )ل(؟ومن يستطيع أن 

يفكر يف يشء به صوت )َل(، ثم )ُل(، ثم )ِل(، ثم )ْل(؟

انطق وارسم دائرة حول الحرف المناسب:٣نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: ينطق ويميز احلركات القصرية.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من كل تلميذ أن ينطق أواًل حرف الالم املكتوب 
بحركته، ثم يالحظ الصور املوجودة، ويقوم برسم دائرة عىل 

احلركات املناسبة.
اإلجابة: 

)لعبة - ُل(، )كلب - ْل(، )ليمون - َل(، )لسان - ِل(.

)ا(  استمع وارسم دائرة مكان ٤نشاط 
صوت حرف )ل(:

هدف النشاط:  

وعي صويت:

حيلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ أن ينطقوا الصور املوجودة يف كتاب 
التلميذ، وحيددوا مكان صوت )ل(، ويضعوا عالمة يف املكان 

الصحيح عىل الشكل املوجود بكتاب التلميذ.

اإلجابة:  )لبن - حبل - دلو(

)ب( استمع ثم ارسم دائرة حول حرف )ل( فيما يلي:٤نشاط 

هدف النشاط:  

حيدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.

شرح النشاط:  

صباح  كل  لطيفة،  قطة  »لولو  لولو  القطة  قصة  املعلم  يقرأ 
عىل  كتابتها  مع  بالكرة«،  وتلعب  اللبن،  وتلعق  اللحم،  تأكل 
يالحظ:  أن  أحدكم  يستطيع  هل  التالميذ:  ويسأل  السبورة، 
أيٌّ من هذه احلروف عىل السبورة هو حرف )ل(؟ وكيف يبدو 
أول  يف  )ل(  حرف  املعلم  وحيدد  شكله؟  يتغري  شكله؟وهل 
ووسط وآخر الكلمة، مؤكًدا أن شكل احلرف خيتلف حسب 
)لـ(  الكلمة  أول ووسط  فيكون متصاًل يف  الكلمة  موقعه من 
ويكون منفصاًل يف آخر الكلمة )ل( - ليس يف كل احلاالت- 
ويطلب منهم أن ينظروا برتكيز إىل الكلامت املوجودة يف كتاب 
واملنفصل،  املتصل  بشكليه  )ل(  حرف  وحيددوا  التلميذ، 

ويقوموا بتظليله. 

التطبيق

بحركاته  )ل(  حرف  بطاقات  ثالث  تلميذ  كل  املعلم  يعطي 
الثالثة: )َل، ِل، ُل(، )أو يقوم التالميذ بكتابة حرف )ل( بحركاته 
الثالثة عىل ثالث ورقات(، ويقول املعلم كلمة بحرف )ل(، ويرفع 

التلميذ البطاقة التي هبا احلركة املناسبة.

نشاط إضافي استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.

- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

نشاط )4ب(  املذكورة يف  السابقة  القصرية  القصة  املعلم  يقرأ 
مرة أخرى بوضوح، وحيكي هلم عن »القطة لولو« وعن أعامهلا 
كل صباح، ثم يتحدث عن نفسه قلياًل، وما الذي يقوم به كل 
صباح، ثم يطلب منهم أن يتحدثوا عن األعامل التي يقومون 

هبا كل صباح.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

اْنِطْق َواْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الَحْرِف الُمَناِسِب: 3َنَشاط  

 َل  –  ِل  –  ُل  -  ْل           َل  –  ِل  –  ُل  -  ْل           َل  –  ِل  –  ُل  -  ْل           َل  –  ِل  –  ُل  -  ْل          

ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُد أْصواَت الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَحدِّ َنَشاط 4 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُرُ َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ  َنَشاط 4 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ

َما الَِّذي َتُقوُم ِبه ُكلَّ 
َصَباٍح؟

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ل(: 4َنَشاط 

لولو    لَِطيَفة    تَأْكُُل     اللَّْحم

َتَلَْعُق    اللََّب     تَلَْعُب    الكُرَة
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اِلَيِة )ل - ن - م(:7َنَشاط   ْن َكِلَمًة ِمَن الُحُروِف التَّ )ا( َكوِّ

.................. .................. .................. ..................

 =    ..........+  ..........+  ............ 
َن َكِلَمًة:    )ب( َرتِِّب الُحُروَف ِلُتَكوِّ

ْر:  )جـ( اْنُظْر َوَعبِّ

)ل - ف()ل- ن- ب()ل- م- أ(

لَـَل

لِـِل
ُلـُل

ْلـْل

لَـَل

لُـُل

اْكُتْب َحْرَف )ل(:  5َنَشاط  

ًة. َنَشاط 5: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ
ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَميِّ َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

َن َكِلَمًة. َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

ْكِل:6َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ل( َمَع الضَّ اْنُظْر إَلى الصُّ

.........................................
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3٤

اكتب حرف )ل(:٥نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية:
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد( بصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

املتصل  بشكليه  السبورة  عىل  )ل(  حلرف  مثااًل  املعلم  يكتب 
واملنفصل عىل السطر، موضًحا االجتاهات الصحيحة للكتابة، 
ثم يطلب منهم اتباع النقط وكتابة حرف )ل( بحركاته األربعة 

يف كتاب التلميذ. 

 انظر إلى الصورة واكتب حرف )ل(٦نشاط 
 مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة:
يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من كل تلميذ أن يالحظ الصور املوجودة يف كتاب 
التلميذ، وينطقها، وحيدد صوت )ل( املوجود هبا بحركته، ثم 

يكتبه مضبوًطا بالشكل.
اإلجابة:

)لسان - ِل(، )لعبة - ُل(، )حَلم - َل(، )ثْلج - ْل(

ن كلمة من الحروف التالية ٧نشاط  )ا(   كوِّ
)ل - ن - م(:

هدف النشاط:

وعي صويت وكتابة: 
ن كلمة. - يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

-  يتعــرف أن الكلــامت املنطوقــة يتــم متثيلهــا بلغــة مكتوبــة 
تتبــع القواعــد.

شرح النشاط:  

يقرأ املعلم للتالميذ السؤال، ويرشح هلم أهنم سيكتبون الكلمة 
حتت الصورة )لبن(، )نمل(، )أنف(. 

ن كلمة:٧نشاط  )ب( رتب الحروف لتكوِّ

هدف النشاط:  

وعي برصي وكتابة:

يرتب  احلروف ليكون كلامت.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ ترتيب احلروف لتكوين كلامت.

)جـ( انظر وعبر:٧نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي وكتابة:

يدمج أصوات احلروف ليكون كلامت.

شرح النشاط:  

يقرأ املعلم للتالميذ السؤال، ويرشح هلم كيف يعرب كل منهم 

عن نفسه يف كلامت قصرية.

التطبيق

يقسم املعلم الفصل إىل فريقني، ويكتب عىل السبورة األحرف 

التالية: )أ، ب- م، ل، ن، ف(، واملطلوب من كل فريق دمج هذه 

األحرف لتكوين أكرب عدد من الكلامت )أب- أم، أنف، فم، لبن، 

فل، نمل، أمن، لب(.

نشاط إضافي

كتابة  عىل  تلميذ  كل  يتدرب  الصغرية  السبورات  باستخدام 

احلرف بأشكاله وحركاته، وكتابة كلامت دمج )إن استطاع(.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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وَرِة الَِّتي ِبَها َصْوُت َحْرِف )ح(:1َنَشاط    اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الصُّ

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز َشْكَل الَحْرِف َبْيَن الُحُروِف.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َبَصِريٌّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

 َساِعِد الِحَصاَن ِفي َأْن َيِسيَر َعَلى َحْرِف )ح( ِلَيِصَل إَلى َطَعاِمه:2َنَشاط  

35

حرف الحاء )ح(

تهيئة

خُيرج املعلم بطاقة عليها حرف احلاء، ثم يقول للتالميذ: هذا 

احلرف اسمه حاء، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 

بصوت حرف احلاء ساكنًا ومفتوًحا ومضموًما ومكسوًرا، وحيكي 

هلم حكاية صوت حرف )ح(: 

يـأكل  فـرع  جائًعـا؛  حصحـص  الصغـري  احلصـان  »كان 

احلشـائش برُسعـة، وفجـأًة أحـس بقطعـة مـن احلـى يف حلقـه 

حتـى خرجـت«.  ْح  ْح  ْح  قائـاًل:  إخراجهـا  حيـاول  فـراح 

خُيـرج املعلـم بطاقـة حـرف )ح( وينطـق صوتـه سـاكنًا فقط، 

ويسـأل املعلـم التالميذ: مـن منكم يسـتطيع أن يفكـر يف كلمة هبا 

صـوت الـ )ح(؟ 

ويكتبه كبرًيا عىل السبورة كتابة صحيحة عىل السطر، مع مراعاة 

االجتاهات، وترديد التالميذ صوته.

 ارسم دائرًة حول الصورة التي 1نشاط 
بها صوت حرف )ح(:

هدف النشاط:  

وعي صويت: 

حيدد العالقة بني شكل احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

هبا  التي  الصورة  حول  دائرة  يضعوا  أن  منهم  املعلم  يطلب 

حرف )ح(.

اإلجابة:

)حلم - متساح - محار - حوت(

 ســاعد الحصــان في أن يســير على ٢نشاط 
حــرف )ح( ليصل إلــى طعامه:

هدف النشاط:  

وعي برصي:

يميز شكل احلرف بني جمموعة من احلروف.

شرح النشاط:  

يساعدوا  أن  هو  منهم  املطلوب  أن  للتالميذ  املعلم  يرشح 

 احِلصان ليصل إىل طعامه من خالل اختيار طريق به حرف )ح(،  

ثم يلفت انتباهم إىل أن الطريق عىل شكل حرف )ح(.

التطبيق

تقسيم التالميذ إىل جمموعات، ويشكلون حرف )ح( باحلبل.

نشاط إضافي

املعلم بطاقات حيتوي بعضها عىل حرف )ح( يف أماكن  يوزع 

متفرقة باملدرسة، ثم توضع َلْوَحة عىل باب الفصل هبا حرف )ح( 

)ح(  حرف  بأن  املعلم  وخيربهم  متحرك،  حزين  وجه  عليه  كبري، 

حزيٌن؛ ألن أوالده خرجوا ومل يعودوا حتى اآلن وحيتاج ملساعدة؛ 

إىل  وإعادهتا  )ح(  حرف  بطاقات  عن  للبحث  التالميذ  فيخرج 

اللوحة؛ حتى يصري حرف )ح( سعيًدا.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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وَرِة الَِّتي ِبَها َصْوُت َحْرِف )ح(:1َنَشاط    اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الصُّ

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز َشْكَل الَحْرِف َبْيَن الُحُروِف.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َبَصِريٌّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

 َساِعِد الِحَصاَن ِفي َأْن َيِسيَر َعَلى َحْرِف )ح( ِلَيِصَل إَلى َطَعاِمه:2َنَشاط  
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)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ح( ِفيَما َيِلي:

3َنَشاط  

ِح

ْح

َح

ُح

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه: اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرِف )ح( ِبالصُّ

ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُد أْصواَت الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَحدِّ َنَشاط 4 )ا( : َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 4 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ

َما الَِّذي ُيْفِرُحَك؟

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ح(: 4َنَشاط 

َحَسن         الَحْقل       الِحَصان 

الِحَمر        الَحَمم        َفَرح
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تهيئة

يرسمها  )أو  السبورة  األربعة عىل  الفصول  لوحة  املعلم  يضع 
للتالميذ  حيكي  ثم  )ح(،  حلرف  املشكلة  البطاقات  وخُيرج  عليها( 
قصة احلرف يف الفصول األربعة مبينًا صوته مع كل حركة؛ حيث 
)ح(  حرف  يسكن  الربيع  يف  األربعة:  الفصول  عىل  احلرف  يمر 
التي متثل حركة  وجيلس ليستمتع برائحة الزهور، وفوقه الشمس 
إىل  يذهب  الصيف  ويف  جمرًدا،  صوته  هبدوء  ويدندن  السكون، 
الفتح ويغني بصــــوت  الشاطئ مرتدًيا قبعة، والتي متثل حركة 
عاٍل فاحًتا فمه: َح، ويف اخلريف هتب رياح اخلريف فيلعب احلرف 
بطيارته الورقية التي تدور ممثلة حركة الضمة ويقلد صفري الرياح 
زالجته  احلرف  فريكب  باجلليد  الشتاء  حيل  ثم  ُح،  شفتيه:  فيضم 

وينطلق متزجلًا إىل أسفل، صائًحا بصوت الكرس: ِح.

يسأل املعلم التالميذ: كم صوًتا حلرف )ح(؟ ومن يستطيع أن 
يفكر يف يشء به صوت )َح(، ثم )ُح(، ثم )ِح(، ثم )ْح(؟

انطق وصل صوت حرٍف )ح( ٣نشاط 
بالصورة المناسبة له:

هدف النشاط:  

وعي صويت: ينطق ويميز احلركات القصرية.

شرح النشاط:  

احلـاء  أواًل حـرف  ينطـق  أن  تلميـذ  مـن كل  املعلـم  يطلـب 
املكتـوب بحركتـه، ثم يالحظ الصـور املوجـودة وينطقها، ثم 

يوصلهـا باحلـركات املناسـبة.
اإلجابة: )َح - محامة(، )ِح - مِحار(، )ُح - ُحوت(، )ْح - حلْم(

)ا( استمع وارسم دائرًة مكان صوت حرف )ح(:٤نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: 
حيلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم أن ينطقوا الصور املوجودة يف كتاب التلميذ، 
وحيددوا مكان صوت )ح(، ويضعوا عالمة يف املكان الصحيح 

عىل الشكل املوجود بكتاب التلميذ.
اإلجابة:  )حوت - بحر - قمح(

استمع ثم ارسم دائرة حول حرف )ح( فيما يلي:٤نشاط 

هدف النشاط:  

حيدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.

شرح النشاط:  

يقرأ املعلم قصة حسن »ذهب حسن إىل احلقل، وشاهد احلصان، 
مع  املغامرة«  هبذه  وفرح  احلامر  ركب   - احلامم  وبيت  واحلامر، 
كتابتها عىل السبورة، ويسأل التالميذ: هل يستطيع أحدكم أن 
)ح(؟  حرف  هو  السبورة  عىل  احلروف  هذه  من  أيٌّ  يالحظ: 
حرف  املعلم  وحيدد  شكله؟  يتغري  شكله؟وهل  يبدو  وكيف 
)ح( يف أول ووسط وآخر الكلمة، مؤكًدا أن شكل حرف )ح( 
خيتلف حسب موضعه يف الكلمة فيكون متصاًل يف أول ووسط 
الكلمة )ح( - ليس يف  الكلمة )حـ( ويكون منفصاًل يف آخر 
الكلامت  إىل  برتكيز  ينظروا  أن  منهم  ويطلب   - احلاالت  كل 
املوجودة بكتاب التلميذ، وحيددوا حرف )ح( بشكليه املتصل 

واملنفصل، ويقوموا بتظليله. 

نشاط استماع  استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

استامع وحتدث: 
- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.

- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

نشاط )4ب(  املذكورة يف  السابقة  القصرية  القصة  املعلم  يقرأ 
متى  ويسأهلم:  »حسن«  عن  هلم  وحيكي  بوضوح،  أخرى  مرة 
كل  من  ويطلب  باحلزن؟  شعر  ومتى  بالفرح؟  »حسن«  شعر 

تلميذ أن يتحدث عن موقف شعَر فيه بالفرح أو احلزن.
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اأَلْهَداُف: 

َحـ

ِحـِح

ْحـْح

ُحـُح

َحـَح

ُحـ
َح
ُح

اِلَيِة )م - ح - ل(:7َنَشاط   ْن َكِلَمًة ِمَن الُحُروِف التَّ )ا( َكوِّ

.................. .................. .................. ..................

 =    ..........+  ..........+  ............ 

َن َكِلَمًة:    )ب( َرتِِّب الُحُروَف ِلُتَكوِّ

)ل - م - ح()أ - ب - ح()ب- ح - ل(

اْكُتْب َحْرَف )ح(:  5َنَشاط  

ًة. َنَشاط 5: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ
ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَميِّ َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

َن َكِلَمًة. َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

ْكِل: 6َنَشاط   ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ح( َمَع الضَّ اْنُظْر إَلى الصُّ

.........................................

3٧

اكتب حرف )ح(:٥نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية:
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد( بصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

املتصل  بشكليه  السبورة  عىل  )ح(  حلرف  مثااًل  املعلم  يكتب 
واملنفصل عىل السطر، موضًحا االجتاهات الصحيحة للكتابة، 
ثم يطلب منهم اتباع النقط، وكتابة حرف )ح( بحركاته األربعة 

يف كتاب التلميذ. 

 انظر إلى الصور واكتب حرف )ح( ٦نشاط 
مع الضبط بالشكل: 

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.
شرح النشاط:  

يطلب املعلم من كل تلميذ أن يالحظ الصور املوجودة يف كتاب 
التلميذ، وينطقها، وحيدد صوت )ح( املوجود هبا بحركته، ثم 

يكتبه مضبوًطا بالشكل.
اإلجابة:  

)ِح  - حصان(، ) َح - حبل(، )ُح - حوت(، )ْح - حلم(.

ن كلمة من الحروف التالية ٧نشاط  )ا(  كوِّ
)م - ح - ل(:

هدف النشاط:  

وعي صويت ودمج:
ن كلمــة، وحيلــل حروفهــا،   يدمــج أصــوات احلــروف ليكــوِّ
ــة  ــة مكتوب ــا بلغ ــم متثيله ــة يت ــامت املنطوق ــرف أن الكل ويتع

تتبــع القواعــد.
شرح النشاط:  

منهم  ويطلب  السبورة  عىل  الـ)م(  حرف  بطاقة  املعلم  يضع 
قراءة احلرف، ثم يضع بطاقة حرف )ح( ويطلب منهم أيًضا 
قراءة احلرف، ثم يضع بطاقة حرف )ل( ويطلب منهم أيًضا 
البطاقات، ويقول هلم:  قراءة احلرف، ويضع عالمة )+( بني 
سنحاول أن ندمج أصوات األحرف مًعا )ل + ح + م( وينطق 
)حلم(،  كلمة  صوت  هلم  يتبني  حتى  بوضوح؛  األصوات 

ويطلب منهم أن ينظروا يف كتاب التلميذ حلل النشاط. 

ن كلمة:٧نشاط  )ب( رتب الحروف لتكوِّ

هدف النشاط:  

وعي برصي وكتابة: يرتب  احلروف ليكون كلامت.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ ترتيب احلروف لتكوين كلامت.

التطبيق

هلم  حُمدًدا  السبورة؛  عىل  )ح(  حرف  كتابة  منهم  املعلم  يطلب 
حركته: )َح(، )ِح(، )ُح(، )ْح(.

نشاط إضافي

يقســم املعلــم التالميــذ إىل جمموعــات، ويعطــي كل جمموعــة 
ــا  ــا عليه ــات صغــرية مكتوًب ــبع كــرات صغــرية أو ٧ ورق س
األحــرف )أ، ب، م- ل- ف، ن- ح(، وحتــاول كل جمموعــة 

ــدٍة. ــامٍت جدي ــن كل ــا؛ لتكوي ترتيبه
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اأَلْهَداُف: 

َحـ

ِحـِح

ْحـْح

ُحـُح

َحـَح

ُحـ
َح
ُح

اِلَيِة )م - ح - ل(:7َنَشاط   ْن َكِلَمًة ِمَن الُحُروِف التَّ )ا( َكوِّ

.................. .................. .................. ..................

 =    ..........+  ..........+  ............ 

َن َكِلَمًة:    )ب( َرتِِّب الُحُروَف ِلُتَكوِّ

)ل - م - ح()أ - ب - ح()ب- ح - ل(

اْكُتْب َحْرَف )ح(:  5َنَشاط  

ًة. َنَشاط 5: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ
ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَميِّ َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

َن َكِلَمًة. َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

ْكِل: 6َنَشاط   ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ح( َمَع الضَّ اْنُظْر إَلى الصُّ

.........................................
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1َنَشاط  

ِصْل:3َنَشاط 

  بـ

  مـ

  فـ

  لـ

حـ

ح

  نـ

 ك       ك        ل       ك          ق      ف       ق       ق         

 م        أ        م        م          ت      ت       ت       ب         

ُز َشْكَل الَحْرِف َبْيَن الُحُروِف.  : ُيَميِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َبَصِريٌّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ِصاًل َوُمْنَفِصاًل(. ُف أْشَكاَل الَحْرِف )ُمتَّ : َيَتَعرَّ َنَشاط 3: َوْعٌي َبَصِريٌّ

ِز الَحْرَف الُمْخَتِلَف َواْرُسْم َداِئَرًة َحْوَلُه:  َميِّ

ْكِل: 2َنَشاط   َل َمَع َضْبِطِه ِبالشَّ  اْكُتِب الَحْرَف اأَلوَّ



ل
و
لأ
 ا
ر
و
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
حـ

م
ــ
ال

3٨

الحظ وتعلم

ميز الحرف المختلف وارسم دائرة حوله:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي : يميز أشكال احلروف.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من كل تلميذ أن يالحظ أشكال احلروف املكتوبة يف كتاب التلميذ، ويقوم برسم دائرة حول احلرف املختلف. 

اإلجابة: ) ف - ل - ب - أ (

 اكتب الحرف األول مع ضبطه بالشكل:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: ينطق ويميز احلركات القصرية.

كتابة: يكتب حروًفا عربية.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم مالحظة الصور، ونطقها برتكيز ملعرفة أصواهتا، ثم كتابة الصوت األول مضبوًطا بالشكل.

اإلجابة:  )َأ - ِف - ِح(

ِصل:٣نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي: يتعرف خمتلف أشكال احلرف )متصاًل كان أو منفصاًل(.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ مالحظة خمتلف أشكال احلروف، ثم توصيل شكل احلرف املتصل بمثيله املنفصل. 

)ف - فـ( )ن - نـ(   )ح - حـ(   اإلجابة:   
)م - مـ( )ل - لـ(  )ب - بـ(   

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول



39

اأَلْهَداُف: 

ن - ل - مح - ب - أ م - ف

ُل الَكِلَمَة إَلى أَْصَواٍت. : ُيَحلِّ َنَشاط 4: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
َن َكِلَمًة. َنَشاط 5: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

َنَشاط 6: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوِقَراَءٌة: َيْقَرُأ الَكِلماِت.

اِلَيَة إَلى َأْصَواٍت:4َنَشاط  ِل الَكِلَماِت التَّ َحلِّ

اِلَيِة:5َنَشاط  ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ َكوِّ

ِحيَحِة: 6َنَشاط  وَرِة الصَّ اْقَرْأ َواْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الصُّ

   نَـْمل .......... - .......... - ..........       ُفل .......... - ..........       أُم .......... - ..........    

لَْحم

لََبـن

أَنْف

3٩

حلل الكلمات التالية إلى أصوات:٤نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: حيلل الكلمة إىل أصوات.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم أن يقرءوا الكلمة، ثم حيللوها إىل أصوات منفردة. 

اإلجابة:

)أ - م(، ) ن - م- ل(، )ف -ل(

ن كلمات من الحروف التالية:٥نشاط  كوِّ

هدف النشاط:  

ن كلمة. وعي برصي ودمج: يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم قراءة احلروف مضبوطة بالشكل، وحماولة ترتيبها لتكوين كلمة.

اإلجابة:

)أحب - فم - نمل(

اقرأ وارسم دائرة حول الصورة الصحيحة:٦نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي وقراءة: يقرأ الكلامت.

يطابق الكلامت بالصور التي تعرب عنها.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم قراءة الكلمة املكتوبة، ثم حتديدها من بني الصور املوجودة، وتلوينها. 

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول



39

اأَلْهَداُف: 

ن - ل - مح - ب - أ م - ف

ُل الَكِلَمَة إَلى أَْصَواٍت. : ُيَحلِّ َنَشاط 4: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
َن َكِلَمًة. َنَشاط 5: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

َنَشاط 6: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوِقَراَءٌة: َيْقَرُأ الَكِلماِت.

اِلَيَة إَلى َأْصَواٍت:4َنَشاط  ِل الَكِلَماِت التَّ َحلِّ

اِلَيِة:5َنَشاط  ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ َكوِّ

ِحيَحِة: 6َنَشاط  وَرِة الصَّ اْقَرْأ َواْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الصُّ

   نَـْمل .......... - .......... - ..........       ُفل .......... - ..........       أُم .......... - ..........    

لَْحم

لََبـن

أَنْف
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اأَلْهَداُف: 
40

اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ر(:2َنَشاط  

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز َشْكَل الَحْرِف َبْيَن الُحُروِف. : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َبَصِريٌّ

   بُْرج              َقَمر  نَـِمر      

َرأْس      َرْمل     

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

وَرِة الَِّتي ِبَها َحْرُف )ر(:     1َنَشاط  الِحْظ َوَضْع َعالَمَة )✓(  َتْحَت الصُّ
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٤٠

حرف الراء )ر(

تهيئة

للتالميذ: هذا  الراء، ثم يقول  املعلم بطاقة عليها حرف  خُيرج 
احلرف اسمه راء، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 
بصوت حرف الراء ساكنًا ومفتوًحا ومضموًما ومكسوًرا، وحيكي 

هلم حكاية صوت حرف )ر(:

حديقة  حارس  مع  العربة  يركب  أن  حيب  فرفور  القرد  »كان 
احليوان رضا؛ فكان ينتظر حتى يسمع صــوت العربـــة ْر ْر ْر ْر 

فيجري ويقفز عليها بجانب رضا ُمردًدا: ْر ْر ْر ْر«. 

خيـرج املعلـم بطاقـة حـرف )ر( وينطـق صوتـه سـاكنًا فقـط، 
ويسـأل املعلـم التالميذ: مـن منكم يسـتطيع أن يفكـر يف كلمة هبا 

صـوت الـ)ر(؟ 

صحيحة  كتابة  السبورة  عىل  كبرًيا  الراء  حرف  املعلم  ويكتب 
عىل السطر، مع مراعاة االجتاهات، ويردد التالميذ صوته.

 الحظ وضع عالمة )✓( 1نشاط 
تحت الصورة التي بها حرف )ر(:    

هدف النشاط:  

وعي صويت: حيدد العالقة بني شكل احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ أن يضعوا عالمة )✓( حتت الصورة 
التي هبا حرف )ر(.

اإلجابة:  )برج - سيارة  - قرد - رضس(

ارسم دائرًة حول حرف )ر(:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي: يميز شكل احلرف بني جمموعة من احلروف.

شرح النشاط:  

دائرة  يضعوا  أن  وهو  منهم،  املطلوب  للتالميذ  املعلم  يرشح 
حول حرف )ر(. 

التطبيق

)ألغاز(

عليها  بطاقة  ويعطيه  الفصل،  من  ليخرج  تلميًذا  املعلم  خيتار 
صورة، واملطلوب هو أن حياول تعريف زمالئه باملوجود يف البطاقة 

دون ذكر اسمه، مثل:

كبرية،  أمحر،  لوهنا  فاكهة  فيقول:  ُرمان؛  التلميذ صورة  إعطاء 
حل  زمالئه  باقي  يتعرف  حتى  وهكذا  محراء،  حبوب  وبداخلها 

اللغز؛ فيتم اختيار تلميذ آخر وصورة أخرى.

نشاط إضافي

من  أكثر  صورة  كل  ومن  )ر(،  حلرف  صور  عليها  بطاقات 
نسخة، يتم توزيع البطاقات عىل التالميذ، واملطلوب من كل تلميذ 
التحرك يف الفصل؛ فإذا وجد بطاقة عليها نفس صورته يقول:  »ْر 
ْر« بصوت عاٍل، وإذا وجد بطاقة عليها صورة هبا حرف )ر( ولكن 

ليس نفس صورته يقول: »ْر ْر« بصوت خفيض.

مثال توضيحي

تلميذ معه بطاقة عليها صورة ريشة يتحرك داخل الفصل؛ فإذا 
وجد صورة ريشة مع أحد زمالئه يقف أمامه، ويقول بصوت عاٍل: 

ْر ْر، وإذا وجد صورة رمان مثاًل فيقول: )ر( بصوت خفيض.
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اأَلْهَداُف: 

3َنَشاط 

ِر

ْر

َر

ُر

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه: اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرِف )ر( ِبالصُّ

ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُد أْصواَت الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَحدِّ َنَشاط 4 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 4 )ب(:  اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ

اْحِك أَلْصَحاِبَك َعْن
إَجاَزٍة َجِميَلٍة. 

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ر(: 4َنَشاط 

َراِمي           َعِبري         الَبْحر 

الرَِّمال         الكُرَة        ُسور

٤١

تهيئة

يرسمها  )أو  السبورة  عىل  األربعة  الفصول  لوحة  املعلم  يضع 
للتالميذ  حيكي  ثم  )ر(،  حلرف  املشكلة  البطاقات  وخُيرج  عليها( 
قصة احلرف يف الفصول األربعة مبينًا صوته مع كل حركة؛ حيث 
)ر(  حرف  يسكن  الربيع  يف  األربعة:  الفصول  عىل  احلرف  يمر 
حركة  متثل  التي  الشمس  وفوقه  الزهور،  برائحة  ليستمتع  وجيلس 
السكون، ويدندن هبدوء صوته جمرًدا )ر ر(.. ويف الصيف يذهب 
بصوت  ويغني  الفتح  حركة  متثل  والتي  قبعة،  مرتدًيا  الشاطئ  إىل 
عاٍل فاحًتا فمه: َر.. ويف اخلريف هتب رياح اخلريف فيلعب احلرف 
بطيارته الورقية التي تدور ممثلة حركة الضمة ويقلد صفري الرياح 
زالجته  احلرف  فريكب  باجلليد  الشتاء  حيل  ثم  ُر،  شفتيه:  فيضم 

وينطلق متزجلًا إىل أسفل، صائًحا بصوت الكرس: ِر.

يسأل املعلم التالميذ: كم صوًتا حلرف )ر(؟ ومن يستطيع أن 
يفكر يف يشء به صوت )َر(، ثم )ُر(، ثم )ِر(، ثم )ْر(؟

انطق وصل صوت حرف )ر( ٣نشاط 
بالصورة المناسبة له:

هدف النشاط:  

وعي صويت: ينطق ويميز احلركات القصرية.
شرح النشاط:  

املكتوب  الراء  حرف  أواًل  ينطق  أن  تلميذ  كل  من  املعلم  يطلب 
بحركته، ثم يالحظ الصور املوجودة، ويوصلها باحلركات املناسبة.
اإلجابة:  )َر - رمل(، )ِر - رجل(، )ُر - ُرمان(، )ْر - برج(.

)ا( استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف )ر(:٤نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: 
حيلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.

شرح النشاط:  

التلميذ،  كتاب  يف  املوجودة  الصور  ينطقوا  أن  منهم  يطلب 
وحيددوا مكان صوت )ر(، ويضعوا عالمة يف املكان الصحيح 

عىل الشكل املوجود بالكتاب. 
اإلجابة:  )رمل - أرنب - قمر(

)ب(  استمع ثم ارسم دائرة حول حرف )ر( فيما يلي:٤نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: حيدد أصوات الكلامت املنطوقة.

شرح النشاط:  

شاطئ  إىل  عبري  أخته  مع  رامي  »ذهب  رامي  قصة  املعلم  يقرأ 
البحر. لعبت عبري مع رامي بالكرة. بنى رامي بيًتا من الرمال. 
السبورة،  عىل  كتابتها  مع  ورسور«  هبجة  كلها  إجازة  كانت 
ويسأهلم: هل يستطيع أحدكم أن يالحظ: أيٌّ من هذه احلروف 
عىل السبورة هو حرف )ر(؟ وكيف يبدو شكله؟ وهل يتغري 
شكله؟ وحيدد املعلم حرف )ر( يف أول ووسط وآخر الكلمة، 
مؤكًدا أن شكله ال يتغري، ويطلب منهم أن ينظروا برتكيز إىل 
)ر(،  حرف  وحيددوا  التلميذ،  كتاب  يف  املوجودة  الكلامت 

ويقوموا بتظليله. 

نشاط استماع  

استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

نشاط )4ب(  املذكورة يف  السابقة  القصرية  القصة  املعلم  يقرأ 
وكيف  الصيف،  إجازة  عن  هلم  وحيكي  بوضوح،  أخرى  مرة 
وفيَم  هو،  إجازته  عن  هلم  حيكي  كام  وعبري،  رامي  أمضاها 

أمضاها، وذلك لتشجيعهم عىل التحدث عن إجازاهتم.
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اأَلْهَداُف: 

3َنَشاط 

ِر

ْر

َر

ُر

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه: اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرِف )ر( ِبالصُّ

ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُد أْصواَت الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَحدِّ َنَشاط 4 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 4 )ب(:  اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ

اْحِك أَلْصَحاِبَك َعْن
إَجاَزٍة َجِميَلٍة. 

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ر(: 4َنَشاط 

َراِمي           َعِبري         الَبْحر 

الرَِّمال         الكُرَة        ُسور
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اِلَيِة )ل- ر - م(:  7َنَشاط   ْن َكِلَمًة ِمَن الُحُروِف التَّ )ا( َكوِّ

 =    ..........+  ..........+  ............ 
ْل: )ب( اْنِطْق َوَحلِّ

   .......... + .......... + ..........    .......... + .......... + ..........    .......... + .......... + .......... 

.................. .................. .................. ..................

رِِر

ْرْر

ُرُر
َرَر َر

ُر

اْكُتْب َحْرَف )ر(:  5نشاط 

ًة. َنَشاط 5: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ
دُ أْصواَت الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَحدِّ َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُل الُحُروَف ِفي الَكِلَمِة. : ُيَحلِّ َنَشاط 7:  َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ْكِل: 6َنَشاط   ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ر( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ

.........................................
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٤2

اكتب حرف )ر(:٥نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية:
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد( بصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

السطر،  عىل  السبورة  عىل  )ر(  حلرف  مثااًل  املعلم  يكتب 
اتباع  منهم  يطلب  ثم  للكتابة،  الصحيحة  االجتاهات  موضًحا 

النقط، وكتابة حرف )ر( بحركاته األربعة يف كتاب التلميذ. 

 انظر إلى الصور واكتب حرف )ر(٦نشاط 
 مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة: 
يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من كل تلميذ أن يالحظ الصور املوجودة يف كتاب 
التلميذ، وينطقها، وحيدد صوت )ر( املوجود هبا بحركته، ثم 

يكتبه مضبوًطا بالشكل.
اإلجابة:

)َر     رجل - ِر      ريشة - ُر      ُرمان - ْر      برج(

ن كلمة من الحروف ٧نشاط  ) ا (  كوِّ
التالية )ل - ر - م(:

هدف النشاط:

وعي صويت:
ن كلمــة، وحيلــل حروفهــا،  يدمــج أصــوات احلــروف ليكــوِّ
ــة  ــة مكتوب ــا بلغ ــم متثيله ــة يت ــامت املنطوق ــرف أن الكل ويتع

تتبــع القواعــد.
شرح النشاط:  

منهم  ويطلب  السبورة،  عىل  الـ)ل(  حرف  بطاقة  املعلم  يضع 
أيًضا  منهم  ويطلب  )م(  حرف  بطاقة  يضع  ثم  احلرف،  قراءة 

قراءة  منهم  ويطلب  )ر(  بطاقة حرف  يضع  ثم  احلرف،  قراءة 
احلرف، ويضع عالمة )+( بني البطاقات، ويقول هلم: سنحاول 
وينطق  ل(،   + م   + )ر  مًعا  األحـــرف  أصوات  ندمج  أن 
)رمل(...  كلمة  صوت  هلم  يتبني  حتى  بوضوح؛  األصوات 

ويطلب منهم أن ينظروا يف كتاب التلميذ حلل النشاط. 

)ب( انطق وحلل:٧نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة: ينطق حروف الكلامت وحيللها.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ نطق  الكلامت، وحتليل حروفها.

التطبيق

بكتابة  يقوم  خمتلفة  لصور  بطاقات  تلميذ  كل  املعلم  يعطي 
حروفها، وحيللها، ثم يدجمها يف ورقة أو عىل السبورات الصغرية، 
مع مالحظة أنه جيب أن تكون صوًرا ألشياَء يمكنهم كتابتها، مثل: 
)أب، أم، رمل، حر، حبل، رف، بلح، حلم - لبن، نمل، فم، أنف، 

لب، حب( ويقوم التالميذ بتبديل الصور مًعا.

نشاط إضافي

من  مكونة  جمموعة  كل  جمموعات؛  إىل  التالميذ  املعلم  يقسم 
ثامنية أفراد، وكل تلميذ معه حرف تم دراسته )بطاقة أو ورقة ُمعلقة 
عىل صدره(، وعندما يقول املعلم كلمة يتحركون هم لتكوين هذه 

. الكلمة باحلروف والرتتيب املناسبنْيِ

مثال توضيحي

ح،  ف،  ر،  م،  ب-  )أ،  أحرف   8 جمموعة  كل  املعلم  يعطي 
ل- ر(، ويكون كل تلميذ مسئواًل عن حرف، وعندما يقول املعلم 
كلمة )بحر( يتحرك التالميذ الذين معهم أحرف )ب(، ثم )ح(، 
نوا الكلمة بطريقة صحيحة. ثم )ر(، ويقفون بجانب بعضهم ليكوِّ
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اأَلْهَداُف: 

تَـْمر

  ِبْنت

اح تُفَّ

  لِْفت

 اْرُسْم َأْشَياَء ِبَها َصْوُت َحْرِف )ت(:1َنَشاط  

ِصْل َشْكَل الَحْرِف ِبالَكِلَمِة الُمَناِسَبِة: 2َنَشاط  

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز َشْكَل الَحْرِف ِفي الَكِلَمِة.   : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َبَصِريٌّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

٤3

حرف التاء )ت(

تهيئة

للتالميذ: هذا  يقول  ثم  التاء،  بطاقة عليها حرف  املعلم  خُيرج 
احلرف اسمه تاء، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 
بصوت حرف التاء ساكنًا ومفتوًحا ومضموًما ومكسوًرا، وحيكي 

هلم حكاية صوت حرف )ت(: 

فهي  املفيد؛  الطعام  وتأكل  الرياضة،  حتب  نشيطة  بنت  »هتاين 
حتب التُّفاح، والتوت، والتني، والبطيخ«.

فقط،  ساكنًا  صوته  وينطق  )ت(  حرف  بطاقة  املعلم  خُيرج 
ويسأهلم: من منكم يستطيع أن يفكر يف كلمة هبا صوت )ت(؟ 

ويكتبه كبرًيا عىل السبورة كتابة صحيحة عىل السطر، مع مراعاة 
االجتاهات، وترديد التالميذ صوته.

ارُسم أشياء بها صوت حرف )ت(:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي: حيدد األشياء التي هبا صوت احلرف.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم أن يرسموا صوًرا هبا حرف )ت(.

اإلجابة: )تفاح - تني - متساح - بنت - متجر-  ...(

ِصل شكل الحرف بالكلمة المناسبة:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي:
.) يتعرف خمتلف أشكال احلرف )متصاًل كان أو منفصاَلً

شرح النشاط:  

يرشح املعلم هلم املطلوب منهم، وهو أن يوصلوا شكل احلرف 
بالكلمة املناسبة. 

اإلجابة:   )ت: بنت - لفت(، )تـ : متر - تفاح(

التطبيق

إحضار فاكهة بحرف )ت(، وإغامض التالميذ أعينهم، وتذوق 
ف اسمها )متر، تني، توت، تفاح(. الفاكهة، وحماولة تعرُّ

نشاط إضافي

)عمل فني مجاعي( 
مزرعة حرف )ت(: 

يقــوم كل تلميــذ بعمــل شــجرة فاكهــة )تــني، تــوت، تفــاح( 
ــا  ــا مًع ــا، ويضعه ــا، ويقصه ــمها، ويلوهن ــر يرس ــا مت ــة هب أو نخل

لعمــل مزرعــة حــرف )ت(.
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اأَلْهَداُف: 

تَـْمر

  ِبْنت

اح تُفَّ

  لِْفت

 اْرُسْم َأْشَياَء ِبَها َصْوُت َحْرِف )ت(:1َنَشاط  

ِصْل َشْكَل الَحْرِف ِبالَكِلَمِة الُمَناِسَبِة: 2َنَشاط  

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز َشْكَل الَحْرِف ِفي الَكِلَمِة.   : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َبَصِريٌّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف



ل
و
لأ
 ا
ر
و
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
حـ

م
ــ
ال

اأَلْهَداُف: 
44

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ت( ِفيَما َيِلي:

ِت

ْت
ُت

َت

ِت

َت

ْت
ُت

ِت

ْت
ُت

َت

ِت

َت

ْت
ُت

ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُد أْصواَت الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَحدِّ َنَشاط 4 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 4 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ

ِن الُمَربََّع الَِّذي َيْحَتِوي َعَلى الَحْرِف الُمَناِسِب:3َنَشاط   َلوِّ

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ
َياَضِة  ْث َعِن الرِّ َتَحدَّ

َلْيِن  َعاِم الُمَفضَّ َوالطَّ
لَك. 

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ت(: 4َنَشاط 

تََهاِن      ِبْنت      تُِحب     تَأْكُل  

اح      التُّوت      التِّني       التُّفَّ
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تهيئة

يرسمها  )أو  السبورة  األربعة عىل  الفصول  لوحة  املعلم  يضع 
عليها( وخُيرج البطاقات املشكلة حلرف )ت(، ثم حيكي هلم قصة 
حرف )ت( يف الفصول األربعة مبينًا صوته مع كل حركة؛ حيث 
)ت(  حرف  يسكن  الربيع  يف  األربعة:  الفصول  عىل  احلرف  يمر 
التي متثل حركة  وجيلس ليستمتع برائحة الزهور، وفوقه الشمس 
إىل  يذهب  الصيف  ويف  جمرًدا..  صوته  هبدوء  ويدندن  السكون، 
الشاطئ مرتدًيا قبعة، والتي متثل حركة الفتح ويغني بصوت عاٍل 
احلرف  فيلعب  اخلريف  رياح  هتب  اخلريف  ويف  َت..  فمه:  فاحًتا 
بطيارته الورقية التي تدور ممثلة حركة الضمة ويقلد صفري الرياح 
زالجته  احلرف  فريكب  باجلليد  الشتاء  حيل  ثم  ُت،  شفتيه:  فيضم 

وينطلق متزجلًا إىل أسفل، صائًحا بصوت الكرس: ِت.
يسأهلم: كم صوًتا حلرف )ت(؟ ومن يستطيع أن يفكر يف يشء 

به صوت )َت(، ثم )ُت(، ثم )ِت(، ثم )ْت(؟

ن المربع الذي يحتوي ٣نشاط   لوِّ
على الحرف المناسب:

هدف النشاط:  

وعي صويت: ينطق ويميز احلركات القصرية.
شرح النشاط:  

التـاء  حـرف  أواًل  ينطـق  أن  تلميـذ  كل  مـن  املعلـم  يطلـب 
ن  ويلـوِّ املوجـودة،  الصـور  ثـم يالحـظ  املكتـوب بحركتـه، 

املناسـبة. باحلـركات  املربـع 
اإلجابة:

)متر - َت(، )تني - ِت(، )تفاح - ُت(، )كتكوت - ْت(.

)ا( استمع وارسم دائرًة مكان صوت حرف )ت(:٤نشاط 

هدف النشاط:  
وعي صويت:

حيلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.
شرح النشاط:  

أنه سينطق كلامت هبا صوت )ت(، وعليهم  يرشح املعلم هلم 
منهم  ويطلب  احلرف،  صوت  ليتعرفوا  برتكيز  يستمعوا  أن 
مكان  وحيددوا  التلميذ،  كتاب  يف  املوجودة  الصور  ينطقوا  أن 
صوت )ت(، ويضعوا عالمة يف املكان الصحيح عىل الشكل 

املوجود بالكتاب. 
اإلجابة:   )متر - ختم - بنت(

)ب(  استمع ثم ارسم دائرة حول حرف )ت( فيما يلي:٤نشاط 

هدف النشاط:  

حيدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

يقرأ املعلم قصة هتاين »هتاين بنت نشيطة حتب الرياضة، وتأكل 
التفاح والتوت والتني والبطيخ«، مع  الطعام املفيد؛ فهي حتب 
كتابتها عىل السبورة، ويسأهلم: هل يستطيع أحدكم أن يالحظ: 
وكيف  )ت(؟  حرف  هو  السبورة  عىل  احلروف  هذه  من  أيٌّ 
املعلم حرف )ت( يف  يبدو شكله؟ وهل يتغري شكله؟ وحيدد 
أول ووسط وآخر الكلمة، مؤكًدا أن شكل حرف )ت( خيتلف 
حسب موقعه من الكلمة فيكون متصاًل يف أول ووسط الكلمة 
)تـ( ومنفصاًل يف آخر الكلمة )ت( - ليس يف كل احلاالت  - 
ويطلب منهم أن ينظروا برتكيز إىل الكلامت املوجودة يف كتاب 
واملنفصل،  املتصل  بشكليه  )ت(  حرف  وحيددوا  التلميذ، 

ويقوموا بتظليله. 

نشاط استماع

استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

يقرأ املعلم القصة القصرية السابقة املذكورة يف نشاط )4ب( مرة 
أخرى بوضوح، وحيكي هلم عن »هتاين«، وعن حبها للرياضة 
والطعام املفيد، كام حيكي عن رياضته وطعامه املفضلنْيِ قبل أن 

يتيح هلم فرصة التحدث.
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اأَلْهَداُف: 

تَـ

ِتـِت

ْتـْت

ُتـُت

َتـَت

تُـ
َت
ُت

اِلَيِة )م - ت - ر(: 7َنَشاط  ْن َكِلَمًة ِمَن الُحُروِف التَّ )ا( َكوِّ

.................. .................. .................. ..................

 =    ..........+  ..........+  ............ 
)ب( اْنُظْر َواْكُتْب: 

......................... ......................... ......................... 

اْكُتْب َحْرَف  )ت(:  5َنَشاط 

ًة. َنَشاط 5: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ
ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَميِّ َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

َن َكِلَمًة. َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

ْكِل: 6َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ت( َمَع الضَّ اْنُظْر إَلى الصُّ

.........................................

٤5

اكتب حرف )ت(:٥نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية:
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد( بصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

املتصل  بشكليه  السبورة  عىل  )ت(  حلرف  مثااًل  املعلم  يكتب 
واملنفصل عىل السطر، موضًحا االجتاهات الصحيحة للكتابة، 
بحركاته  )ت(  حرف  وكتابة  النقط،  اتباع  منهم  يطلب  ثم 

األربعة يف كتاب التلميذ. 

 انظر إلى الصور واكتب حرف )ت( ٦نشاط 
مع الضبط بالشكل: 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة: يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.
شرح النشاط:  

يطلب املعلم من كل تلميذ أن يالحظ الصور املوجودة يف كتاب 
التلميذ، وينطقها، وحيدد صوت )ت( املوجود هبا بحركته، ثم 

يكتبه مضبوًطا بالشكل.
)ِت - َت - ُت - ْت( اإلجابة: 

متساح - تاج - توت - ختم  

 )ا( كون كلمًة من الحروف التالية ٧نشاط 
)م - ت - ر(:

هدف النشاط:

وعي صويت ودمج:
ن كلمة، وحيلل حروفها،  ويتعرف  يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

أن الكلامت املنطوقة يتم متثيلها بلغة مكتوبة تتبع القواعد.

شرح النشاط:  

منهم  ويطلب  السبورة  عىل  الـ)ر(  حرف  بطاقة  املعلم  يضع 
منهم  ويطلب  )ت(  حرف  بطاقة  يضع  ثم  احلرف،  قراءة 
بطاقة حرف )م( ويطلب منهم  ثم يضع  قراءة احلرف،  أيًضا 
البطاقات، ويقول هلم:  قراءة احلرف، ويضع عالمة )+( بني 
سنحاول أن ندمج أصوات األحرف مًعا )ت+ م+ر(، وينطق 
)متر(..  كلمة  صوت  هلم  يتبني  حتى  بوضوح؛  األصوات 

ويطلب منهم أن ينظروا يف كتاب التلميذ حلل النشاط. 

)ب( انظر واكتب:٧نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي وكتابة: يكتب كلامت تعرب عن الصور.

شرح النشاط:  

ــة  ــور، وكتاب ــة الص ــذ مالحظ ــن التالمي ــم م ــب املعل يطل
ــا. ــرب عنه ــامت تع كل

التطبيق

التي  الكلمة  السبورة  عىل  ليكتب  التالميذ؛  أحد  اختيار  يتم 
يقوهلا املعلم.

نشاط إضافي

وجمموعة  قراءة  جمموعة  جمموعتني:  إىل  التالميذ  املعلم  يقسم 
كتابة.. وتبدأ جمموعة الكتابة؛ بحيث تأخذ صورة وتكتب اسمها 

يف ورقة وتضعها بصندوق القراءة. 

الصندوق، وحتاول قراءهتا  الورقة من  تأخذ  القراءة  وجمموعة 
وتضعها حتت الصورة، ثم يتم تبديل املجموعات.
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اأَلْهَداُف: 

تَـ

ِتـِت

ْتـْت

ُتـُت

َتـَت

تُـ
َت
ُت

اِلَيِة )م - ت - ر(: 7َنَشاط  ْن َكِلَمًة ِمَن الُحُروِف التَّ )ا( َكوِّ

.................. .................. .................. ..................

 =    ..........+  ..........+  ............ 
)ب( اْنُظْر َواْكُتْب: 

......................... ......................... ......................... 

اْكُتْب َحْرَف  )ت(:  5َنَشاط 

ًة. َنَشاط 5: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ
ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَميِّ َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

َن َكِلَمًة. َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

ْكِل: 6َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ت( َمَع الضَّ اْنُظْر إَلى الصُّ

.........................................
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ِس

ْس

َس

ُس

1َنَشاط  

2َنَشاط 

وَرَة الَِّتي ِبَها َصْوُت َحْرِف )س(:     ِن الصُّ الِحْظ َوَلوِّ

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِقَراَءٌة: ُيَحدِّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة. : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه: اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرِف )س( ِبالصُّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف
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حرف السين )س(

تهيئة

خُيرج املعلم بطاقة عليها حرف السني، ثم يقول للتالميذ: هذا 
احلرف اسمه سني، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 
بصوت حرف السني ساكنًا ومفتوًحا ومضموًما ومكسوًرا، وحيكي 
هلم حكاية صوت حرف )س(: »سوسو سمكة تعوم يف املاء وهي 
سعيدة، وترتدي سلسلة حول زعنفتها هبا صفارة تصدر صوت: 

ْس ْس ْس ْس«.

خُيـرج املعلـم بطاقة حـرف )س(، وينطـق صوته سـاكنًا فقط، 
ويسـأل التالميـذ: من منكم يسـتطيع أن يفكر يف كلمـة هبا صوت 
الــ)س(: )فســتان - جرس ...(، ثم يسـأل: هل هـذا الصوت هو 
الصـوت الوحيـد حلـرف )س(؟ يعـرض املعلم صور )سـمكة - 
سـنجاب - سـكر(، وينطـق كلمـة سـمكة بوضـوح، مـع الرتكيز 
عـىل نطـق َس، ويسـأل: أي حركـة نضعهـا عـىل حـرف )س(؟ 
فتحـة.  وخُيـرج بطاقـة َس، وينطـق كلمة سـنجاب بوضـوح، مع 
الرتكيـز عـىل نطـق ِس، ويسـأل: أي حركـة نضعهـا عـىل حـرف 
)س(؟ كـرسة، وخُيـرج بطاقـة ِس، وينطـق كلمـة سـكر بوضوح، 
مـع الرتكيـز عىل نطـق ُس، ويسـأل: أي حركة نضعهـا عىل حرف 

)س(؟ ضمـة، وخُيـرج بطاقة ُس.

 الحظ ولون الصورة التي بها 1نشاط 
صوت حرف )س(:   

هدف النشاط:  

وعي صويت: حيدد العالقة بني شكل احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

املوجودة،  الصور  يالحظوا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
وحيددوا الصور التي هبا صوت السني، ويقوموا  بتلوينها.

اإلجابة:
)سلم - سور - جسم(

انطق وصل صوت حرٍف )س( ٢نشاط 
بالصورة المناسبة له:

هدف النشاط:  

وعي صويت: ينطق احلركات القصرية.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ قراءة حرف )س( بحركاته األربعة 
يطلب  ثم  التلميذ،  كتاب  يف  املكتوبة  ُس(   - ِس  َس-  )ْس- 
منهم أيًضا مالحظة الصور املوجودة، ونطق أسامء هذه الصور، 

ثم توصيل احلرف بالصورة التي هبا صوت احلرف.

)َس - سمكة(، )ِس - سلسلة(. اإلجابة:  
)ُس - سكر(، )ْس - جسم(.  

التطبيق

يقوم املعلم بلصق أو رسم صورة كبرية لُسلحفاة عىل السبورة، 
ثم يوزع أوراًقا عىل التالميذ، ويطلب منهم رسم أشياء هبا صوت 
السني بحركاته األربعة، ثم يقص الرسوم ويلصقها عىل السلحفاة 

الكبرية، ويتم تعليقها داخل الفصل.

نشاط إضافي

ثم  املعلم بطاقات لصور حرف )س( بحركاته األربعة،  خُيبئ 
)س(  حرف  يكتب  جزء  كل  يف  أجزاء؛  أربعة  إىل  السبورة  ُيقسم 
بحركة من حركاته األربعة )َس ِس ُس ْس(، ثم يطلب من التالميذ 
البحث عن البطاقات، وتصنيفها عىل السبورة حسب صوت السني 

يف كل صورة )سمكة: َس(، )سلم: ُس(، وهكذا. 

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول



47

اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )س( ِفيَما َيِلي:

َسـ

ِسـِس

ْسـْس

ُسـُس

َسـَس

ُسـ
َس
ُس

اْكُتْب َحْرَف )س(:  4َنَشاط  

ُد أْصواَت الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ  َنَشاط 3 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ

ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

َما الَِّذي َتْعِرُفُه َعِن 
ْحَراِء؟ ِصْف  الصَّ

َشْكَلها َوالَحَيواَناِت 
الَمْوُجوَدَة ِبَها. 

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )س(: 3َنَشاط 

ُمْشِمس         اْسَتْيَقظَْت             َسَمر      

ْمس      َسة        الَْمْدَرِسيَّة            الشَّ ُمَتَحمِّ

َساِطَعة            َساِخَنة               َسِعيًدا 

٤٧

تهيئة

السبورة،  عىل  املنفصل  بشكله  )س(  حرف  بطاقة  املعلم  يضع 
ويوضح للتالميذ أن هذا الشكل يكون فقط يف آخر الكلمة - وليس 
بطاقة  يضع  ثم  جرس(،   - فرس  )رأس-  مثل:  احلاالت-  كل  يف 
الشكل يكون  أن هذا  املتصل )سـ(، وُيبني هلم  حلرف )س( بشكله 
يف أول ووســــط الكلمة، مثل )سمن - رسم - سحب(، ثم يقوم 
موضًحا  السطر  عىل  واملنفصل  املتصل  بشكليه  )س(  حرف  بكتابة 

االجتاهات الصحيحة للحرف.

) ا ( استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف )س(:٣نشاط 
هدف النشاط:  

وعي صويت:
- جُيزئ األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.

- حيدد شكل حرف متكرر يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  إىل  ينظروا  أن  التالميذ  من  املعلم   يطلب 
وحيددوا  الصور،  هذه  اسم  بنطق  يقوموا  ثم  التلميذ،  كتاب 
عىل  الصحيح  املكان  يف  عالمة  ويضعوا  )س(،  صوت  مكان 
من  املعلم  يتأكد  أن  التلميذ، وجيب  كتاب  املوجود يف  الشكل 

النطق الصحيح ألسامء الصور.
اإلجابة: )سنجاب - يرسم - طاووس(

)ب( استمع ثم ارسم دائرة حول حرف )س( فيما يلي:٣نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي: حيدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

استيقظت سمر  يوم مشمس  املعلم قصة سمر »يف صباح  يقرأ 
متحمسة لرحلتها املدرسية إىل الصحراء،وهناك كانت الشمس 
يوًما  وأمضت  اجلمل  سمر  ركبت  ساخنة.  والرمال  ساطعة 
سعيًدا«، مع كتابتها عىل السبورة، ويسأل التالميذ: هل يستطيع 
أحدكم أن يالحظ: أيٌّ من هذه احلروف عىل السبورة هو حرف 
املعلم  وحيدد  شكله؟  يتغري  وهل  شكله؟  يبدو  وكيف  س؟ 
حرف س يف أول ووسط وآخر الكلمة، مؤكًدا أن شكل حرف 
الكلمة، ومنفصاًل يف  أول ووسط  يتغري ويكون متصاًل يف  س 
آخر الكلمة -ليس يف كل احلاالت- ويطلب منهم أن ينظروا 
وبرتكيز إىل الكلامت التي يف كتاب التلميذ، وحيددوا حرف س، 

ويرسموا دائرة حوله.

نشاط استماع 

استمع وتحدث.

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

سمر،  مثل  الصحراء،  يعرف  منكم  من  التالميذ:  املعلم  يسأل 
أو زارها من قبل؟ ثم يطلب منهم التحدث عن الصحراء من 
حيث احليوانات التي تعيش فيها، والطقس، والسكان،... إلخ.

اكتب حرف )س( :٤نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة: يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد( بصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم إعادة النظر إىل حرف )س( عىل السبورة، ويطلب 
اهلواء،  يف  الصحيحة  باجتاهاته  )س(  حرف  يكتبوا  أن  منهم 
السبورة،  عىل  احلرف  بكتابة  التالميذ  بعض  يقوم  أن  ويمكن 
أي  وجد  إذا  هبا  يكتبون  التي  الطريقة  بتصويب  هو  ويقوم 
خطأ، ثم يطلب منهم اتباع النقط وكتابة حرف )س( بحركاته 

األربعة يف كتاب التلميذ.

التطبيق

يـوزع املعلـم عليهـم بطاقـات حلـرف )س( بشـكليه املتصـل 
بكتابـة حـرف )س(  التالميـذ  يقـوم  أو  واملنفصـل )ســ - س( 
بشـكليه كل عـىل ورقـة منفصلـة، ويطلب منهـم أن يسـتمعوا إىل 
الكلـامت التـي سـينطقها بعنايـة؛ فـإذا كان صوت السـني يف أول 
أو وسـط الكلمة يرفعون بطاقة )ســ(، وإذا كان صوت السـني يف 

آخـر الكلمة يرفعـون بطاقـة )س(.

نشاط إضافي

يوفر املعلم للتالميذ ُفرًشا، وألواًنا، وأوراًقا بيضاَء... ويطلب 
حركة  بجانبه  ويكتبوا  السني،  صوت  به  شيًئا  يرسموا  أن  منهم 
رسم  إذا  فمثاًل:  منفصاًل؛  أو  كان  متصاًل  وشكله،  )س(  حرف 

التلميذ سمكة فسيكتب بجانبها )سـَ(، وهكذا.
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )س( ِفيَما َيِلي:

َسـ

ِسـِس

ْسـْس

ُسـُس

َسـَس

ُسـ
َس
ُس

اْكُتْب َحْرَف )س(:  4َنَشاط  

ُد أْصواَت الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ  َنَشاط 3 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ

ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

َما الَِّذي َتْعِرُفُه َعِن 
ْحَراِء؟ ِصْف  الصَّ

َشْكَلها َوالَحَيواَناِت 
الَمْوُجوَدَة ِبَها. 

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )س(: 3َنَشاط 

ُمْشِمس         اْسَتْيَقظَْت             َسَمر      

ْمس      َسة        الَْمْدَرِسيَّة            الشَّ ُمَتَحمِّ

َساِطَعة            َساِخَنة               َسِعيًدا 
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.................. .................. .................. ..................

 =    ..........+  ..........+  ............ 

 =    ..........+  ..........+  ............ 

 =    ..........+  ..........+  ............ 

)س - ر - أ(

)ن - ف - س(

)ف - س - ر(

........................

........................

........................

ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَميِّ َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
َن َكِلَمًة.  َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

ُف أَنَّ الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقَة َيِتمُّ َتْمِثيُلها ِبُلَغٍة َمْكُتوَبٍة لَها َقَواِعُد  َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ وِقَراَءٌة: َيَتَعرَّ
َدٌة. ُمَحدَّ

جُسُحب رَسْ

وَرِة الُمَناِسَبِة:7َنَشاط  ِصِل الَكِلَمَة ِبالصُّ

اِلَيِة: 6َنَشاط  ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ  َكوِّ

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )س( َمَع الضَّ اْنُظْر إَلى الصُّ
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٤٨

تهيئة

من  ويطلب  س(،  أ  )ر  حلروف  مشكلة  بطاقات  املعلم  يضع 
ثم  )ْس(،   ) ْأ   ( )َر(  عليها  التي  باحلركة  بطاقة  كل  قراءة  التالميذ 
وينطقها  األصوات،  هذه  من  كلمة  تكوين  نحاول  بنا  هيَّا  يقول: 
ببطء مرة، ثم برسعة مرة أخرى إىل أن يصلوا لكلمة )رأس(، ثم يف 
النهاية يعرض املعلم صورة )رأس( ومعها كلمة )رأس(، ثم يضع 
صورة  ويضع  ن(،   - م   - )ِس  أخرى  أحرف  ثالثة  السبورة  عىل 
ثم  األربعة،  يقرءوا احلروف بحركاهتا  أن  منهم  )سمن(، ويطلب 
ومعها  )سمن(  صورة  يعرض  ثم  )سمن(،  كلمة  تكوين  حياولوا 

كلمة )سمن(. 

 انظر إلى الصور واكتب حرف )س( ٥نشاط 
مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.

كتابة: يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد( بصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  يالحظوا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
التلميذ، وينطقوها، وحيددوا صوت السني املوجود هبا  كتاب 
بحركته، ثم يكتبوه َمضبوًطا بالشكل. جيب أن يتأكد املعلم من 

التعرف والنطق الصحيح ألسامء الصور.
اإلجابة

 )ُس سلحفاة(، )ِس سنجاب(، )َس سمكة(، )ْس جسم(

ن كلمات من الحروف التالية:٦نشاط   كوِّ

هدف النشاط:  

ن كلمة. وعي صويت ودمج: يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

للصورة  جيًدا  ينظروا  أن  عليهم  أنه  للتالميذ  املعلم  يوضح 
حياولوا  ثم  التلميذ،  كتاب  يف  املوجودة  امُلرتبة  غري  واحلروف 

ترتيب احلروف لتكوين اسم الصورة.

ِصل الكلمة بالصورة المناسبة:٧نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وقراءة:

يتعــرف أن الكلــامت املنطوقــة يتــم متثيلهــا بلغــة مكتوبــة هلــا 
قواعــد حمــددة.

شرح النشاط:  

بأن  املكتوبة، وذلك  الكلامت  قراءة  التالميذ  املعلم من  يطلب 
يقرءوا كل حرف بحركته بشكل منفصل، ثم يدجموا األصوات 

الثالثة لقراءة الكلمة، ثم يصلوا الكلمة بالصورة املناسبة.

التطبيق

جمموعة  كل  ويعطي  جمموعات،  إىل  التالميذ  املعلم  يقسم 
جمموعة  كل  ويعطي  فارغة،  مربعات  ثالثة  عليها  مرسوًما  ورقة 
ثالثة أحرف فقط والصورة املمثلة هلا التي لديه )رأس - سمن - 
فرس(، وينظر كل تلميذ للصورة حماواًل ترتيب األحرف املوجودة 
املربعات  يف  بالرتتيب  بلصقها  يقومون  ثم  الكلمة،  لتكوين  لديه 

املرسومة عىل الورقة. 

نشاط إضافي

يكتب املعلم عىل السبورة كلمة ينقصها حرف وبجانبها صورة 
تعرب عنها، مثل: فرس فـَ / س، ويطلب منهم أن ينظروا إىل الصورة 
وينطقوا احلروف املوجودة ملعرفة احلرف الناقص، ويمكن أن خيتار 
الصحيح  بشكله  السبورة  عىل  احلرف  هذا  ليكتب  أحدهم  املعلم 

)متصاًل كان أو منفصاًل(.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول



49

اأَلْهَداُف: 

َج

ُج

ِج

ْج

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ وِقَراَءٌة: ُيَحدِّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

1َنَشاط 

2َنَشاط 

وَرِة الَِّتي ِبَها َصْوُت َحْرِف )ج(:      اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الصُّ

َوَر الُمَناِسَبَة ِلُكلِّ َحْرٍف:  ِن الصُّ  َلوِّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

٤٩

حرف الجيم )ج(

تهيئة

خُيرج املعلم بطاقة عليها حرف اجليم، ثم يقول للتالميذ: هذا 
احلرف اسمه جيم، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 
بصوت حرف اجليم ساكنًا ومفتوًحا ومضموًما ومكسوًرا، وحيكي 

هلم حكاية صوت حرف )ج(: 

»عم مجال رجل مجيل، يعيش مع ابنته الصغرية )مجيلة( يف خيمة 
فتلحق  اجِلامل  لريعى  صباح خيرج عم مجال؛  بالصحراء، ويف كل 
اجِلامل اجلبل  التي حتبها، وعندما تعرب  اجِلامل  ابنته )مجيلة( لرتى  به 

تصفق)مجيلة( قائلًة: ْج ْج ْج ْج«. 

خُيرج املعلم بطاقة حرف )ج( وينطق صوته ساكنًا فقط، ويسأل 
التالميذ: من منكم يستطيع أن يفكـــر يف كلمـــة هبا صـــوت 
اجليم: )رجل - فجل ...(؟ ثم يسأل: هل هذا الصوت هو الصوت 
جندي(،   - جرس   - )مجل  صور  ويعرض  )ج(؟  حلرف  الوحيد 
أي  ويسأل:  )َج(،  عىل  الرتكيز  مع  بوضوح،  )مجل(  كلمة  وينطق 
حركة نضعها عىل حرف )ج(؟ فتحة، وخُيرج بطاقة )َج(.. ثم ينطق 
حركة  أي  ويسأل:  )ِج(،  عىل  الرتكيز  مع  بوضوح،  )جرس(  كلمة 
نضعها عىل حرف )ج(؟ كرسة، وخُيرج بطاقة )ِج(.. ثم ينطق كلمة 
)جندي( بوضوح، مع الرتكيز عىل )ُج(، ويسأل: أي حركة نضعها 

عىل حرف )ج(؟ ضمة، وخُيرج بطاقة )ُج(.

ارسم دائرة حول الصورة التي بها 1نشاط 
صوت حرف )ج(:

هدف النشاط:  

وعي صويت وقراءة: حيدد العالقة بني شكل احلرف وصوته.
شرح النشاط:  

املوجودة،  الصور  يالحظوا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
ويسأهلم عن أسامء الصور املوجودة يف النشاط، مع التأكد من 
الصور  حيددوا  أن  منهم  يطلب  ثم  للصور،  الصحيح  نطقهم 

التي هبا صوت اجليم، ويقوموا برسم دائرة حوهلا.

اإلجابة: )جزر - جرس - جبن - ِرجل(

ن الصور المناسبة لكل حرف:٢نشاط  لوِّ

هدف النشاط:  

وعي صويت: ينطق ويميز احلركات القصرية.

شرح النشاط:  

بحركاتـه  )ج(  حـرف  قـراءة  التالميـذ  مـن  املعلـم  يطلـب 
األربعـة: )ْج - َج- ِج - ُج( املكتوبـة يف كتـاب التلميـذ، ثـم 
يطلـب منهـم مالحظة الصـور املوجودة ونطـق كل صورة مع 
التأكـد من نطـق التالميـذ الصحيح، ثـم تلوين الصـورة التي 

هبـا صـوت احلرف.

اإلجابة: 
)َجورب - َج(، )ِجذر - ِج(، )ُجندي - ُج(، )ِرْجل - ْج( 

التطبيق

يضـع املعلم لوحـة الفصول األربعـة عىل السـبورة، ويعطيهم 
بطاقـات مصـورة حلرف )ج( باحلـركات األربعة )مجـل - جبن - 
جـرس - رجـل(، ويطلب منهـم تصنيـف البطاقـات َوْفًقا لصوت 

)ج(.  حرف 

نشاط إضافي

تبدأ  الصور  أو  األغراض  من  جمموعة  هبا  سلة  املعلم  حيرض 
بصوت اجليم بحركاته األربعة )مجل - جبن - رجل - جورب - 
جرس - حجر(، و4 صناديق صغرية مكتوًبا عىل كل منها حرف 
)ج( بأحد أصواته )َج - ِج - ُج  - ْج(، ويطلب من كل تلميذ أن 
خيتار شيًئا من السلة، وينطق اسمه، ويضعه يف الصندوق املناسب. 
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اأَلْهَداُف: 

َج

ُج

ِج

ْج

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ وِقَراَءٌة: ُيَحدِّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

1َنَشاط 

2َنَشاط 

وَرِة الَِّتي ِبَها َصْوُت َحْرِف )ج(:      اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الصُّ

َوَر الُمَناِسَبَة ِلُكلِّ َحْرٍف:  ِن الصُّ  َلوِّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف
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)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ج( ِفيَما َيِلي:

َجـ

ِجـِج

ْجـْج

ُجـُج

َجـَج

ُجـ
َج
ُج

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 3 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ

ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

  اْكُتْب َحْرَف )ج(:  4َنَشاط 

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ
ْث  اْخَتْر َحَيواًنا َوَتَحدَّ

َعْنُه )َأْيَن َيِعيُش؟ 

َوَماَذا َيْأُكُل؟(.

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ج(: 3َنَشاط 

ُجود        الَجَمل           َجو   

  تََفاَجأَْت         الَجائِزَِة          َمَجلَّة
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5٠

تهيئة

السبورة،  عىل  املنفصل  بشكله  )ج(  حرف  بطاقة  املعلم  يضع 
فقط  يكون  احلاالت-  الشكل -ليس يف كل  أن هذا  موضًحا هلم 
)ج(  حلرف  بطاقة  يضع  ثم  )برج(،  كلمة  مثل  الكلمة  آخر  يف 
أول  يف  يكون  الشكل  هذا  أن  هلم  ويوضح  )جـ(،  املتصل  بشكله 
يقـوم  ثـم  جسـر(،   - حجـر   - )مجـل  مثـل:  الكلمـة،  ووسط 
بكتابـة حرف )ج( بشكليه املتصل واملنفصل عىل السطر، موضًحا 

االجتاهات الصحيحة للحرف. 

) ا ( استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف )ج(:٣نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وقراءة:
- حيلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.

- حيدد شكل حرف متكرر يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  إىل  ينظروا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
اسم  بنطق  يقوموا  ثم  الصورة،  اسم  وينطقوا  التلميذ،  كتاب 
ويضعوا  )ج(،  حرف  صوت  مكان  وحيددوا  الصورة،  هذه 
عالمة يف املكان الصحيح عىل الشكل املوجود بكتاب التلميذ 

)جيب أن يتأكد املعلم من النطق الصحيح للصور(.
اإلجابة: )جزر - شجرة - برج(

)ب( استمع ثم ارسم دائرة حول حرف )ج( فيما يلي:٣نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي: حيدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

املعلم  ويقرأ  جود،  لقصة  االستامع  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
قصة جود »اشرتكت جود يف مسابقة العلوم، وصنعت جملة عن 
اجلمل، وكيف يتكيف مع جو الصحراء. تفاجأت جود بفوزها 
باجلائزة األوىل« مع كتابتها عىل السبورة، ويسأل التالميذ: هل 
يستطيع أحدكم أن يالحظ: أيٌّ من هذه احلروف عىل السبورة 
هو حرف )ج(؟ وكيف يبدو شكله؟ وهل يتغري شكله؟ وحيدد 
أن  مؤكًدا  الكلمة،  وآخر  ووسط  أول  يف  )ج(  حرف  املعلم 
يتغري شكله ويكون متصاًل يف أول ووسط  شكل حرف )ج( 
الكلمة،  آخر  يف  احلاالت-  كل  يف  -ليس  ومنفصاًل  الكلمة، 
ويطلب منهم أن ينظروا برتكيز إىل الكلامت املوجودة يف كتاب 

التلميذ، وحيددوا حرف )ج(، ويقوموا برسم دائرة حوله. 

نشاط استماع 

استمع وتحدث

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

 يطلــب املعلــم مــن التالميــذ أن خيتــاروا حيواًنــا، ويتحدثــوا 
عــن: )شــكله، وأيــن يعيــش، ومــاذا يــأكل، وهــل أليــف أم 

مفــرتس،... إلــخ(.

اكتب حرف )ج(:٤نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية:
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد( بصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم إعادة النظر حلرف )ج( املكتوب عىل السبورة، ثم 
يكتب حرف )ج( يف اهلواء باجتاهاته الصحيحة، ويمكن لبعض 
التالميذ أن يكتبوا احلرف عىل السبورة، ويقوم املعلم بتصويب 
الطريقة التي يكتبون هبا إذا وجد أي خطأ يف أثناء كتاباهتم، ثم 
يطلب منهم اتباع النقط، وكتابة حرف )ج( بحركاته األربعة يف 

كتاب التلميذ.

التطبيق

بشكليه  )ج(  حرف  هبا  مكتوًبا  صغرية  بطاقات  املعلم  حيرض 
منهم  ويطلب  صندوق،  داخل  البطاقات  هذه  ويضع  )جـ/ج( 
هذا  شكل  هبا  كلمة  يف  يفكروا  أن  منهم  يطلب  ثم  بطاقة،  اختيار 
احلرف يف كلمة عىل حسب موقع احلرف يف البطاقة.. مثال: تلميذ 
)جـ(  اختار  آخر  وتلميذ  )برج(..  كلمة  يقول  )ج(  بطاقة  اختار 

يقول كلمة )مجل(، )حجر( وهكذا.

نشاط إضافي

ينطق املعلم كلمة هبا حرف )ج(، وعىل التالميذ حتديد موضع 
حرف )ج( هبا )أول - وسط - آخر(، ثم خيتار املعلم أحدهم لكتابة 
منفصاًل(.  أو  كان  )متصاًل  الكلمة  يف  موقعه  حسب  )ج(   حرف 
أول  يف  موقعه  التالميذ  فيحدد  )جرس(  كلمة  املعلم  ينطق  مثال: 

الكلمة، ويكتب أحدهم شكله )جـ( عىل السبورة، وهكذا.
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اأَلْهَداُف: 

.................. ..................

.................. ..................

َجَمل

)س - ر - ج()ر - ل - ج()ج - ر - ح(

َجرَس

 =    ..........+  ..........+  ............ 

........................................................................

 =    ..........+  ..........+  ............ 

َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: َيْكُتُب أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة.
َن َكِلَمًة.  َنَشاطا 7،6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

ْن َكِلَماٍت:7َنَشاط  َرتِِّب الُحُروَف َوَكوِّ

ْكِل: 6َنَشاط  ِل الَكِلَماِت إَلى ُحُروٍف َمَع َضْبِط الُحُروِف ِبالشَّ  َحلِّ

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ج( َمَع الضَّ اْنُظْر إَلى الصُّ

5١

تهيئة

ويطلب  ل(،   - م  )ج-  حلروف  مشكلة  بطاقات  املعلم  يضع 
من التالميذ قراءة كل بطاقة باحلركة التي عليها )َج(، )َم(، )ْل(.. 
ثم يقول: هيا بنا نحاول تكوين كلمة من هذه األصوات، وينطق 
لكلمة  يصلوا  أن  إىل  أخرى  مرة  برسعة  ثم  مرة،  ببطء  األصوات 
)مجل(، ثم يضع املعلم عىل السبورة صورة )جرس - حجر( مع 
السبورة  ثم يضع حروف )ج ر س ح( عىل  الصور هلم،  توضيح 
بشكل عشوائي، ويطلب منهم أن حياولوا ترتيبها؛ لتكوين كلامت 

مناسبة للصور امُلعلقة عىل السبورة.

انظر إلى الصور واكتب حرف )ج( ٥نشاط 
مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت: يكتب أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.

كتابة: يكتب احلروف العربية بشكل صحيح.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من كل تلميذ أن يالحظ الصور املوجودة يف كتاب 
التلميذ، وينطقها، وحيدد صوت )ج( املوجود هبا بحركته، ثم 
التعرف  من   املعلم  يتأكد  أن  جيب  بالشكل.  مضبوًطا  يكتبه 

والنطق الصحيح ألسامء الصور.

اإلجابة:
)جبن ـ ُج (، )جورب ـ َج(، )ِجرس ـ رْجل(، )ْج ـ رجل(

حلل الكلمات إلى حروف مع ضبط ٦نشاط 
الحروف بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة:
ــة  ــم متثيلهــا بلغــة مكتوب ــة يت -  يتعــرف أن الكلــامت املنطوق

هلــا قواعــد حمــددة.
ن كلمة. - يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يرشح املعلم للتالميذ أنه سينطق كلامت هبا صوت )ج(، وأن 
عليهم أن ينظروا جيًدا للصورة، وينطقوها برتكيز ثم يقرءوها 

ببطء، ويكتبوا احلروف التي ينطقوهنا.

ن كلمات:٧نشاط  رتب الحروف وكوِّ

هدف النشاط:  

ن كلمة. وعي صويت ودمج: يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

بالضبـط، وحماولـة  املكتوبـة  احلـروف  قـراءة  املعلـم  يطلـب 
ترتيبهـا لتكويـن كلمـة، وقد يسـاعد املعلم التالميـذ يف جمموعة 
احلـروف األوىل؛ فيسـتخلص منهـم الكلـامت التـي يمكـن أن 

تتكـون من هـذه احلـروف.

التطبيق

صوًرا  حيرض  أو  السبورة  عىل  )ج(  حلرف  صورة  املعلم  يرسم 
ويضعها عىل السبورة، وال بد أن تتكون هذه الصورة من حروف تم 
تقديمها للتالميذ من قبُل، مثل: )مجل، جرس، جرس، جحر، مجر، 
رجل، برج(، ويطلب منهم مالحظة الصورة املرسومة عىل السبورة 

وكتابة اسمها بجانبها.

نشاط إضافي

مثل:  احلروف،  السبورة كلمة غري مكتملة  املعلم عىل  يكتب   
ينظروا  أن  منهم  ويطلب  )جـ...س(،  جرس  مل(   ...( رمل 
الناقص،  احلرف  ملعرفة  املوجودة؛  احلروف  وينطقوا  للصورة 
ويمكن للمعلم أن خيتار أحد التالميذ؛ ليكتب احلرف الناقص عىل 

السبورة بشكله الصحيح )متصاًل كان أو منفصاًل(.
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اأَلْهَداُف: 

.................. ..................

.................. ..................

َجَمل

)س - ر - ج()ر - ل - ج()ج - ر - ح(

َجرَس

 =    ..........+  ..........+  ............ 

........................................................................

 =    ..........+  ..........+  ............ 

َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: َيْكُتُب أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة.
َن َكِلَمًة.  َنَشاطا 7،6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

ْن َكِلَماٍت:7َنَشاط  َرتِِّب الُحُروَف َوَكوِّ

ْكِل: 6َنَشاط  ِل الَكِلَماِت إَلى ُحُروٍف َمَع َضْبِط الُحُروِف ِبالشَّ  َحلِّ

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ج( َمَع الضَّ اْنُظْر إَلى الصُّ



اأَلْهَداُف: 
52

اِلَيَة ِباْسِتْخَداِم َهذِه الُحُروِف )ح–ت–ر–ج(:1نشاط  َأْكِمِل الَكِلَماِت التَّ

..........سـر ...............ملبـ............ر............مر

 اْنُظْر َواْكُتْب: 3َنَشاط 

اِقَص ِفي َكِلَمٍة َمْنُطوَقٍة. ْوَت النَّ ي الصَّ : ُيسمِّ َنَشاط 1:  َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَبَصِريٌّ
: َيْدُمُج أُصَواَت الُحُروِف ِلَيْقَرأَ َكِلَمًة.  َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَبَصِريٌّ

ِبُع الَقَواِعَد. َة َيِتمُّ َتْمِثيُلَها ِبُلَغٍة َمْكُتوَبٍة َتتَّ َوَر اْلَمرِئيَّ ُف أَنَّ الصُّ َنَشاط 3: َوْعٌي َبَصِريٌّ وِكَتاَبٌة: َيَتَعرَّ

وَرَة الُمَناِسَبَة:2َنَشاط  ِن الصُّ اْقَرْأ َوَلوِّ

َتْر

بَْحر

ُسلَّم
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اأَلْهَداُف: 
52

اِلَيَة ِباْسِتْخَداِم َهذِه الُحُروِف )ح–ت–ر–ج(:1نشاط  َأْكِمِل الَكِلَماِت التَّ

..........سـر ...............ملبـ............ر............مر

 اْنُظْر َواْكُتْب: 3َنَشاط 

اِقَص ِفي َكِلَمٍة َمْنُطوَقٍة. ْوَت النَّ ي الصَّ : ُيسمِّ َنَشاط 1:  َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَبَصِريٌّ
: َيْدُمُج أُصَواَت الُحُروِف ِلَيْقَرأَ َكِلَمًة.  َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَبَصِريٌّ

ِبُع الَقَواِعَد. َة َيِتمُّ َتْمِثيُلَها ِبُلَغٍة َمْكُتوَبٍة َتتَّ َوَر اْلَمرِئيَّ ُف أَنَّ الصُّ َنَشاط 3: َوْعٌي َبَصِريٌّ وِكَتاَبٌة: َيَتَعرَّ

وَرَة الُمَناِسَبَة:2َنَشاط  ِن الصُّ اْقَرْأ َوَلوِّ

َتْر

بَْحر

ُسلَّم

الحظ وتعلم

أكمل الكلمات التالية باستخدام هذه الحروف )ح - ت - ر - ج(:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وبرصي:
ي الصوت الناقص يف كلمة منطوقة. ُيسمِّ

شرح النشاط:  

يطلـب املعلـم مـن التالميـذ حماولـة قـراءة الكلـامت املكتوبـة هبـدوء؛ حتـى يتضـح هلـم أصـوات احلـروف، وحتديـد 
الصـوت الناقـص، واختيـاره مـن احلـروف املوجـودة بـني القوسـني، ثـم كتابتـه يف املـكان املخصـص، مـع مراعـاة 

االجتاهـات الصحيحـة لـه.
اإلجابة: )متر - بحر - جرس - رمل(

ن الصورة المناسبة:٢نشاط  اقرأ ولوِّ

هدف النشاط:  

وعي صويت وبرصي: يدمج أصوات احلروف ليقرأ كلمة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم دمج أصوات احلروف لقراءة الكلامت، ثم يقومون بتلوين الصورة التي تعرب عن الكلمة. 

انظر واكتب:٣نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي وكتابة )مفاهيم طباعة(:

يتعرف أن الصور املرئية يتم متثيلها بلغة مكتوبة تتبع القواعد.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ النظر إىل الصور، ثم التعبري عنها بكلمة مالئمة، مع مراعاة االجتاهات الصحيحة لكتابة احلروف.

اإلجابة: )رمل - نمل  - حبل(
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اأَلْهَداُف: 

  بـ

  مـ
  سـ

  س

  م
  ب

  ل

  ت
  لـ

  تـ

 ..........+  ..........+  ............ 

 

 ..........+  ..........+  ............ 

 
 .......... +  ..........+  ............ 

 

ِصاًل. ِصاًل َوُمْنَفَ ُز َشْكَل الَحْرِف ُمتَّ َنَشاط 4: ِقَراَءٌة: ُيَميِّ
وَرَة اْلُمَناِسَبَة للَكِلَمِة. ُد الصُّ َنَشاط 5: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوِقَراَءٌة: ُيَحدِّ

ِل الَكِلَماِت إلى أْصواَت. َنَشاط 6: يَحلِّ

الِحْظ َوِصْل:4َنَشاط 

اْقَرْأ َوِصْل:5َنَشاط 

نـَْمل

بـَْحر

ُضْفَدعفـِيل

ُدب

ِبْنت

َحْبل َفرَسنَـْمـل

اِلَيَة إلى أْصواٍت :6َنَشاط  ِل الَكِلَماِت التَّ َحلِّ
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الحظ وصل: ٤نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة: يميز شكل احلرف متصاًل ومنفصاًل.

شرح النشاط:  

d  يقسم املعلم التالميذ إىل جمموعتني، ويعطي املجموعة األويل بطاقات هبا حروف )ت - ب - س - م - ل( مكتوبة

منفصلة، ويعطي املجموعة الثانية بطاقات هبا نفس احلروف ولكن مكتوبة بشكل منفصل. 

d  يطلب من املجموعة األوىل رفع حرف من احلروف ألعىل، ثم يطلب من املجموعة الثانية رفع احلرف املتصل الذي

يشاهبه، ثم يضع البطاقتني عىل السبورة، وهكذا حتى يكمل احلروف.

d  ويقوموا الكتاب،  يف  املوجودة  احلروف  يالحظوا  أن  التالميذ  من  ويطلب  السبورة،  عىل  من  البطاقات  املعلم  يأخذ 

بتوصيل كل حرف بمثيله.

اقرأ وصل:٥نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي وقراءة: حيدد الصورة املناسبة للحرف.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ أن يقوموا بقراءة الكلامت املوجودة بالكتاب، ويتأكد من نطقهم الصحيح، ثم يطلب منهم 

توصيل كل كلمة بالصورة التي تعرب عنها.

حلل الكلمات التالية إلى أصوات:٦نشاط 

هدف النشاط:  

يتعرف أن الكلامت املنطوقة يتم متثيلها بلغة مكتوبة.

شرح النشاط:  

d يكتب املعلم كلمة )حبل( عىل السبورة، ثم يسأل التالميذ: ما احلروف التي تتكون منها الكلمة؟

d .يستنبط املعلم اإلجابة من التالميذ، ثم يقوم بكتابة احلروف متفرقة عىل السبورة، كام هو موضح بالكتاب

d .يطلب املعلم من التالميذ أن يقوموا بتحليل بقية الكلامت بنفس الطريقة

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

  بـ
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 ..........+  ..........+  ............ 

 

 ..........+  ..........+  ............ 

 
 .......... +  ..........+  ............ 

 

ِصاًل. ِصاًل َوُمْنَفَ ُز َشْكَل الَحْرِف ُمتَّ َنَشاط 4: ِقَراَءٌة: ُيَميِّ
وَرَة اْلُمَناِسَبَة للَكِلَمِة. ُد الصُّ َنَشاط 5: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوِقَراَءٌة: ُيَحدِّ

ِل الَكِلَماِت إلى أْصواَت. َنَشاط 6: يَحلِّ

الِحْظ َوِصْل:4َنَشاط 

اْقَرْأ َوِصْل:5َنَشاط 

نـَْمل

بـَْحر

ُضْفَدعفـِيل

ُدب

ِبْنت

َحْبل َفرَسنَـْمـل

اِلَيَة إلى أْصواٍت :6َنَشاط  ِل الَكِلَماِت التَّ َحلِّ



ل

أ
ب

ب
ج

ح

ج
م

أ

54

انظر واكتب8نشاط 

ِحيَحَة لَها.اأَلْهَداُف:   َنَشاطا 7، 8:  َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة:  َيْكُتُب الُحُروَف ُمَراِعًيا االتَِّجاَهاِت الصَّ

اْحِذِف الُحُروَف الُمَتَشاِبَهَة:7َنَشاط 

اْنُظْر َواْكُتْب:8َنَشاط 

ِمَر ِفي أَْن َيِجَد َطَعاَمُه:  َساِعِد النَّ
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احذف الحروف المتشابهة: ٧نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة:

يميز أصوات وأشكال احلروف، ويكتبها مراعًيا االجتاهات الصحيحة هلا.

شرح النشاط:  

يرشح املعلم للتالميذ أن النمر يريد من يساعده يف إجياد طعامه، ويسأل: ماذا يأكل النمر؟ )حلم(... ولكي نجد طعام 

النمر جيب أن نشطب عىل كل حرفني متشاهبني )ب  - بـ(، )ج - جـ(، )ف ـ فـ(، واحلروف املتبقية نكتبها مفردة أواًل، 

ثم يقوم التالميذ بدجمها لقراءهتا، ثم كتابتها بشكل صحيح يف املكان املخصص هلا. 

انظر واكتب:8نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة:

 يميز أصوات احلروف، ويكتبها مراعًيا االجتاهات  الصحيحة هلا.

شرح النشاط:  

ى )الكلامت املتقاطعة(، وعلينا ملء املربعات الصغرية بحروف الصور املوجودة  يرشح املعلم للتالميذ أن هذه اللعبة ُتسمَّ

ثم كتابة حروف  ليتضح هلم أصوات احلروف،  الصورة، ونطقها بوضوح،  اللعبة، ويطلب منهم مالحظة  يف جوانب 

الكلامت، مع مراعاة االجتاهات الصحيحة هلا.

5٤ دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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تقييم تكويني

ملحوظة:

ملـف  يف  وحيفظـه  التقييـم،  هـذا  يقطـع  أن  للمعلـم   يمكـن 
أو حافظة التلميذ لنهاية الصف الدرايس.

اكتب الحرف األول مع ضبطه بالشكل:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي وصويت وكتابة: يميز الَعالقة بني شكل احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

الصور،  مالحظة  التالميذ  من  املعلم  يطلب  املعلم(..  )مهمة 
احلرف  كتابة  ثم  هبا،  األول  الصوت  لتمييز  برتكيز  ونطقها 
النشاط،  يفهمون  مجيعهم  أن  من  التأكد  عليه  وجيب  األول، 
ومراعاة  السطر،  عىل  الكتابة  رضورة  ويؤكد  تطبيقه،  وكيفية 
االجتاهات الصحيحة عند كتابة احلروف،  وجيب أال يساعدهم 
يف احلل، بل تقترص مهمته عىل توضيح النشاط، والتجول بينهم 

ليتأكد من مدى َفهمهم واندماجهم يف حل النشاط.

اإلجابة:  )جزر - حبل - رمل(، )متر - بنت - نمل(
الوقت املخصص للنشاط )٥ دقائق(

اكتب شكل الحرف منفصاًل:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي وكتابة: يميز شكل احلرف )متصاًل أو منفصاًل(.

شرح النشاط:  

مالحظـة  التالميـذ  مـن  املعلـم  يطلـب  املعلـم(..  )مهمـة 
األشـكال املنفصلـة للحـروف، ثـم يكتـب شـكل احلـروف 
متصلـة، وجيـب عليه التأكد مـن أن مجيعهم يفهمون النشـاط، 
ويؤكـد رضورة اتبـاع االجتاهـات الصحيحـة للكتابة، وجيب 
أال يسـاعدهم يف حـل النشـاط، وتقتـرص مهمته عـىل توضيح 
النشـاط والتجـول بينهم ليتأكـد من مدى َفهمهـم واندماجهم 

يف احلـل، وعـدم انشـغاهلم بـيشء آخر. 

) نـ - ن( ، )لـ - ل( )فـ - ف( ،   )حـ - ح( ،   اإلجابة:   
)سـ - س(، )جـ - ج( )مـ - م( ،   )تـ - ت(  ،    

الوقت املخصص للنشاط )٥ دقائق(

أكمل الكلمات التالية باستخدام ٣نشاط 
هذه الحروف )م - ح - ن - س(:

هدف النشاط:  

ي الصوت الناقص يف كلمة منطوقة. وعي صويت وكتابة: ُيسمِّ

شرح النشاط:  

)مهمة املعلم(.. يرشح املعلم للتالميذ أن عليهم قراءة الكلمة 
املكتوبة ملعرفة احلرف الناقص، ثم كتابته مع مراعاة االجتاهات 
يفهمون  مجيعهم  أن  من  التأكد  عليه  وجيب  له..  الصحيحة 
النشـاط، وكيفيـة تطبيقـه، ويؤكـد ضـرورة متييـز األصــوات 
ويؤكد  الناقص،  احلرف  صوت  هلم  يتضح  حتى  الكلمة  يف 
االجتاهات  ومراعاة  السطر،  احلروف عىل  كتابة  أيًضا رضورة 
النشاط، وتقترص  يساعدهم يف حل  أال  هلا، وجيب  الصحيحة 
مدى  من  ليتأكد  بينهم  والتجول  النشاط،  توضيح  عىل  مهمته 

َفهمهم واندماجهم يف حل النشاط.
اإلجابة: )رمل - سمكة - بلح - بنت(

الوقت املخصص للنشاط )٥ دقائق(

55

اأَلْهَداُف: 

فـحـ

  لـنـ

مـتـ

جـ   سـ

َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة:  يْكُتُب أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.
ِصاًل َوُمْنَفِصاًل( . َنَشاط 2: َوْعٌي َبَصِريٌّ وِكَتاَبٌة: يْكُتُب الَحْرَف )ُمتَّ

اِقَص ِفي َكِلَمٍة َمْنُطوَقٍة. ْوَت النَّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: يْكُتُب الصَّ

اْكُتْب َشْكَل الَحْرِف ُمْنَفِصاًل:2َنَشاط 

............مـك ِبـ............تَر............ل بَلَـ............

اِلَيَة ِباْسِتْخَداِم َهذِه الُحُروِف )م–ح–ن-س(:3َنَشاط   َأْكِمِل الَكِلَماِت التَّ

ْكِل:1َنَشاط  َل َمَع َضْبِطِه ِبالشَّ اْكُتِب الَحْرَف اأَلوَّ
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55

اأَلْهَداُف: 

فـحـ

  لـنـ

مـتـ

جـ   سـ

َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة:  يْكُتُب أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.
ِصاًل َوُمْنَفِصاًل( . َنَشاط 2: َوْعٌي َبَصِريٌّ وِكَتاَبٌة: يْكُتُب الَحْرَف )ُمتَّ

اِقَص ِفي َكِلَمٍة َمْنُطوَقٍة. ْوَت النَّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: يْكُتُب الصَّ

اْكُتْب َشْكَل الَحْرِف ُمْنَفِصاًل:2َنَشاط 

............مـك ِبـ............تَر............ل بَلَـ............

اِلَيَة ِباْسِتْخَداِم َهذِه الُحُروِف )م–ح–ن-س(:3َنَشاط   َأْكِمِل الَكِلَماِت التَّ

ْكِل:1َنَشاط  َل َمَع َضْبِطِه ِبالشَّ اْكُتِب الَحْرَف اأَلوَّ
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اأَلْهَداُف: 
56

َن َكِلَمًة. َنَشاط 4: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ
َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ وِقَراَءٌة: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلَيْقَرأَ َكِلَمًة.

ِبُع الَقَواِعَد. َة َيِتمُّ َتْمِثيُلَها ِبُلَغٍة َمْكُتوَبٍة َتتَّ َوَر اْلَمرِئيَّ ُف أَنَّ الصُّ َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: َيَتَعرَّ

َن َكِلَمًة:4َنَشاط  اِلَيَة ِلُتَكوِّ َرتِِّب الُحُروَف التَّ

وَرِة الُمَناِسَبِة: 5َنَشاط  اْقَرْأ َوِصِل الَكِلَمَة ِبالصُّ

ْر:6َنَشاط  اْنُظْر َوَعبِّ

نـَْمل

ِجْس

)ن- لـ - بـ()مـ- ر- تـ(

)ح- ل- ن(
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5٦

ن كلمة: ٤نشاط  رتب الحروف التالية لتكوِّ

هدف النشاط:  

ن كلمة. وعي صويت وكتابة: يرتب احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ مالحظة احلروف،  )مهمة املعلم(.. 
ونطقها برتكيز، ثم ترتيبها لتكوين كلمة، وجيب عليه التأكد من 
االجتاهات  اتباع  رضورة  ويؤكد  النشاط،  يفهمون  مجيعهم  أن 
الصحيحة عند كتابة الكلمة، والرتكيز عىل أشكال احلروف ىف 
أول ووسط وآخر الكلمة، وجيب أال يساعدهم يف حل النشاط، 
بل تقترص مهمته عىل توضيح النشاط، والتجول بينهم ليتأكد من 

مدى َفهمهم واندماجهم يف احلل، وعدم انشغاهلم بيشء آخر. 

اإلجابة: 
)متر - لبن - نحل(

الوقت املخصص للنشاط )٥ دقائق(

اقرأ وِصل الكلمة بالصورة المناسبة:٥نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة: يدمج احلروف ليقرأ كلمة.

شرح النشاط:  

)مهمــة املعلــم(.. يطلــب املعلــم مــن التالميــذ دمــج احلروف 
لقــراءة الكلــامت، ثــم توصيلهــا بالصــورة املناســبة، وجيــب 
ــب  ــاط، وجي ــون النش ــم يفهم ــن أن مجيعه ــد م ــه التأك علي
ــح  ــىل توضي ــه ع ــرص مهمت ــل تقت ــه، ب ــاعدهم يف حل أال يس
النشــاط، والتأكيــد عــىل رضورة قــراءة احلــروف باحلــركات؛ 
حتــى يتمكنــوا مــن قــراءة الكلمــة بشــكل صحيــح، وعليــه 
أن يتجــول بينهــم ليتأكــد مــن مــدى َفهمهــم واندماجهــم يف 

احلــل، وعــدم انشــغاهلم بــيشء آخــر. 

الوقت املخصص للنشاط )٥ دقائق(

ر:٦نشاط  انظر وعبِّ

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة: مفاهيم طباعة:

يتعرف أن الصور املرئية يتم متثيلها بلغة مكتوبة تتبع القواعد.

شرح النشاط:  

مالحظـة  التالميـذ  مـن  املعلـم  يطلـب  املعلـم(..  )مهمـة 
الصـور، ونطقهـا برتكيز ملعرفـة أصواهتا، ثم كتابتهـا يف املكان 
املخصـص هلا، مـع مراعاة االجتاهـات الصحيحـة للحروف، 
أن  مـن  التأكـد  عليـه  وجيـب  بالشـكل،  احلـروف  وضبـط 
مجيعهـم يفهمـون النشـاط، وجيـب أال يسـاعدهم يف حله، بل 
تقتـرص مهمته عىل توضيح النشـاط، ويمكـن أن ينطق كلامت 
الصـور بوضـوح؛ حتـى يتمكنوا مـن متييز حروفهـا، ولكن ال 
حيـدد هلـم احلروف،  ويتجـول بينهـم ليتأكد من مـدى َفهمهم 

واندماجهـم يف احلـل، وعـدم انشـغاهلم بـيشء آخر.

اإلجابة:   
)أم - لبن - بحر(

الوقت املخصص للنشاط )٥ دقائق(

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول



اأَلْهَداُف: 
5858

األهداف: 

58 58
َقاَل َأِبي: َأَنا ُأِحب النْمَل َأْيًضا.

َقاَلْت ُأمي: َأَنا ُأِحب النْمَل.َقاَلْت ُأمي: َوَحَمَل الُلب.

َقاَل َأِبي: َحَمَل النْمُل الرْمَل َأْيًضا.اأَلْهَداُف: 
57

َقاَل َأِبي: َحَمَل النْمُل الَحب.
قاَلْت ُأمي: َحَمَل النْمُل 

الَحبَّ ِفي الَحر.

٥٧



اأَلْهَداُف: 
5858

األهداف: 

58 58
َقاَل َأِبي: َأَنا ُأِحب النْمَل َأْيًضا.

َقاَلْت ُأمي: َأَنا ُأِحب النْمَل.َقاَلْت ُأمي: َوَحَمَل الُلب.

٥8



5٩

أنشطة القصة الموجهة

النمل

صل الكلمة بالصورة المناسبة:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وقراءة:

ن كلمة. يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يطلب من كل تلميذ أن ينطق حروف كل كلمة هبدوء ووضوح، وال ُبدَّ من قراءهتا مضبوطة بالشكل؛ حتى يتمكنوا من 

قراءة الكلامت بشكل صحيح، ثم بعد ذلك يقومون بتوصيل كل كلمة بالصورة املناسبة.

رتب الكلمات لتصف الصورة:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وبرصي: 

- يدمج احلروف ليقرأ كلمة.

ن مجلة بسيط. ـ يرتب كلامت ليكوِّ

نة من كلمتني أو أكثر.  ـ يكتب مجلة مكوَّ

شرح النشاط:  

وَفهمهم  قراءهتم  عىل  بناًء  مفيدة  مجلة  لتكوين  ترتيبها  ثم  التلميذ،  كتاب  يف  املكتوبة  الكلامت  قراءة  منهم  املعلم  يطلب 

أحداث القصة، ويؤكد رضورة اتباع االجتاهات الصحيحة للكتابة، والكتابة عىل السطر.

59

اأَلْهَداُف: 

وَرِة الُمَناِسَبِة:1َنَشاط  ِصِل الَكِلَمَة ِبالصُّ

نـَْمل

رَْمل

ُلب

َن َكِلَمًة. َنَشاط 1: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوِقَراَءٌة: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ
َنَشاط 2: ِقَراَءٌة: َيْدُمُج الَكِلَماِت ِلَيْقَرأَ ُجْمَلًة َبِسيَطًة.

وَرَة:2َنَشاط  َرتِِّب الَكِلَماِت ِلَتِصَف الصُّ

النْمُل - الَحب - َحَمَلالنْمَل - أََنا - أُِحب
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اأَلْهَداُف: 

وَرِة الُمَناِسَبِة:1َنَشاط  ِصِل الَكِلَمَة ِبالصُّ

نـَْمل

رَْمل

ُلب

َن َكِلَمًة. َنَشاط 1: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوِقَراَءٌة: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ
َنَشاط 2: ِقَراَءٌة: َيْدُمُج الَكِلَماِت ِلَيْقَرأَ ُجْمَلًة َبِسيَطًة.

وَرَة:2َنَشاط  َرتِِّب الَكِلَماِت ِلَتِصَف الصُّ

النْمُل - الَحب - َحَمَلالنْمَل - أََنا - أُِحب



اأَلْهَداُف: 
60

الِمْحَوُر الثَّانِي
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٦٠

العالم من حولي

تمهيد:  

لعبة: ماذا يوجد حولك؟ 

يقف املعلم ويضع حوله أشياَء خمتلفًة، مثل: )كريس؛ حقيبة؛ قلم؛ ...( يف أماكن بعيدة وقريبة، 

ثم يسأل التالميذ: ماذا يوجد حويل؟ ويستمع إلجاباهتم، ويمكن َتكرارها مرة أخرى مع تلميذ يف مكان آخر. 

شرح النشاط:  

ُيِض املعلم لوحًة بيضاَء كبريًة، ويعطي كل تلميذ ورقة صغرية، ويصطحبهم مجيًعا يف جولة قصرية باملدرسة )وحول املدرسة إن 

أمكن(، ويطلب منهم تدقيق النظر يف األشياء من حوهلم ورسمها - ُكلٌّ يف ورقته - ولصقها باللوحة. 

وعند انتهاء اجلولة يكتب املعلم عىل السبورة مجلة )العامل من حويل(، ويناقشهم يف األشياء املوجودة حوهلم.

التطبيق

م املعلم التالميذ إىل جمموعات، ويعطي كل جمموعة صورة خمتلفة، مثل: )بحار وما هبا من كائنات - غابة - صحراء - حقول -  يقسِّ

سامء ونجوم(، ويتناقش معهم فيها، ثم يتبادلون الصور. 

نشاط إضافي

يعطي املعلم كل تلميذ ورقة بيضاء مقسمة إىل أربعة أجزاء؛ ليقوم برسم املطلوب منه يف كل مربع:

d  .ارُسم لنا ما حول بيتك

d .ارُسم َمدرستك

d  .ارُسم أمجل األشياء يف بلدك

d .ارُسم أي بلد سافرت إليه
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اأَلْهَداُف: 

ُل الَمْوُضوُع األَوَّ
عالمي الصغير

تمهيد:  

يغني املعلم »أنشودة املدرسة« ويكررها التالميذ وراءه، وإن مل تكن هناك أنشودة خاصة للمدرسة يغني كلامت موجزة: »مدرستي 
مدرستي.. أحبها من كل قلبي.. أقيض فيها بعض الوقت.. مع أصحايب.. مع أحبايب.. أحبها من كل قلبي« .

شرح النشاط:  

يقسم املعلم التالميذ إىل جمموعات صغرية ويطلب من كل جمموعة عمل جولة باملدرسة وطرح أسئلة عىل زمالئهم عن األشياء التي 
يبوهنا باملدرسة، وتسجيل هذه اإلجابات بالصوت أو الكتابة أو الرسم.

بعد االنتهاء من ذلك يناقش التالميذ فيام توصلوا إليه.

التطبيق

)أنا مسئول(

يكي املعلم للتالميذ قصة »تلميذ يف املدرسة ال هيتم هبا هو وزمالؤه، ويكرس أثاثها، وال حيافظ عليها.. وذات يوم رجع التالميذ إىل 
املدرسة فوجدوها كلها مهَملة، بام يف ذلك املقاعد داخل الفصول، والِفناء متسخ تفرتشه الرمال؛ فجلسوا بُحزن وأًسى، وقرر أحدهم أن 

، وأعادوها أفضل مما كانت«.  جيد حالًّ هلذه املشكلة؛ فبدءوا يف وضع ُخطة لتحسني مظهر املدرسة فهي مسئوليتهم، وقسموا املهامَّ

ما رأيكم يف هذه القصة؟ وملاذا جيب علينا املحافظة عىل مدرستنا؟ وكيف أكون مسئواًل؟

نشاط إضافي

تطبيق عميل عىل القصة؛ حيث يناقش التالميذ مًعا املشكالت التي يواجهوهنا يف املدرسة، وكيف سيساعدون يف حلها؛ ألهنا مدرستهم 
ومسئوليتهم.. ويمكن مساعدة مدرسة أخرى حتت شعار )أساعد يف جمتمعي(.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول٦١



61

اأَلْهَداُف: 

ُل الَمْوُضوُع األَوَّ



62

اأَلْهَداُف: 

َهِذهَهَذا

ائَعَة.  ُز الَكِلَماِت الشَّ : ُيَميِّ َنَشاطا 2،1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَبَصِريٌّ

ْن َحَسَب ِمْفَتاِح الَكِلَماِت:1َنَشاط  َلوِّ

ُل يَْوٍم         الَْمْدَرَسِة.	  أَوَّ

ي.	  ُقلُْت:                          أُمِّ

َما َذلَِك األَْمُر        َحِبيبي؟	 

              َسأَْسأَلَُها َغًدا.	 

ِة َجاَءِت الُْمَعلَِّمُة.	        آِخِر الِحصَّ

َيا

ِفي

َنَعم

  

 

 

  

 

 

  

 

 

ِمَك ِة ِمْن ُمَعلِّ اْسَتِمْع إَلى الِقصَّ

ِصْل ُكلَّ َكِلَمٍة ِبَما ُيَناِسُب َمْعَناَها:  2َنَشاط 
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القصة المشتركة

حدث بمدرستنا

ن حسب مفتاح الكلمات:1نشاط  لوِّ

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز الكلامت الشائعة املتكررة.

شرح النشاط:  

d  .يكتب املعلم عىل السبورة الكلامت الشائعة )يف - نعم- يا(، ويشري إىل الكلامت عىل اجلدار

d .يتأكد املعلم من معرفة التالميذ الكلامت، وقد يطلب بعضهم اإلشارة للكلمة عىل السبورة عند نطقه إياها

d  ن يرشح املعلم للتالميذ أن عليهم النظر للكتاب؛ لتمييز ومعرفة لون كل كلمة، ثم يطلب من كل منهم أن يلوِّ
الكلامت حسب املفتاح املوضح، ويشجعهم عىل متييز وقراءة الكلامت. 

ِصل كل كلمة بما يناسب معناها:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وبرصي: يدرك الَعالقة بني شكل الكلمة ومعناها.

شرح النشاط:  

d .يرشح املعلم للتالميذ أن )هذا ، هذه( ُيسميان أسامء إشارة، ونشري هبام إىل يشء حمدد

d .يبدأ املعلم يف اإلشارة إىل أشياَء داخل الفصل، ويقول مثاًل: هذا كريس - هذا كتاب - هذه مقلمة - ... إلخ

d  الباب إىل  النطق هبذه األشياء؛ كأن يشري  التالميذ  الفصل، ويطلب من  أشياَء داخل  إىل  يبدأ يف اإلشارة  ثم 
فيقول التالميذ: هذا باب ... إلخ.

d  ،يتأكد املعلم من معرفة التالميذ الكلامت جيًدا، ويمكن أن يض بطاقات عليها )هذا ، هذه( ويعرضها عليهم
ويستنبط اسم الكلمة.

d .يطلب منهم أن ينظروا إىل الكتاب، ويقوموا بتوصيل الكلمة بام يتناسب ومعناها

القصة المشتركة

)حدث بمدرستنا(

صفحة 1٦٦
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اأَلْهَداُف: 

ْسِم:3َنَشاط  ْر ِبالرَّ َعبِّ

اْرُسْم ِفْكَرًة َتْجَعُل َمْدَرَسَتَك أَْجَمَل

َمْن َسُيَساِعُدَكَماَذا َسَتْحَتاُج

: َيْرُسُم ِفْكَرًة ِلَجْعِل َمْدَرَسِتِه أَْفَضَل. َنَشاط 3: َوْعٌي َبَصِريٌّ

ِم ْر ِفي ُخُطَواِت َتْنِفيِذ ِفْكَرِتَك َمَع الُمَعلِّ َفكِّ

٦٣

ر بالرسم:3نشاط  عبِّ

األهداف:   

وعي برصي: يرسم فكرة جلعل َمدرسته أفضل.

شرح النشاط:  

d  يتناقش املعلم مع التالميذ عن املدرسة، ويستنبط منهم فَِكًرا جتعل املدرسة أفضل وأحسن، ويتناقش معهم
حول األدوار التي يمكنهم القيام هبا جلعل مدرستهم أفضل.

d  ثم يطلب منهم أن يرسموا يف كتاب التلميذ فكرًة جتعل مدرستهم أفضل، ويددوا األدوات/األشياء التي
يتاجون إليها، واألفراد الذين سيساعدوهنم يف تنفيذ هذه الفكرة.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول



63

اأَلْهَداُف: 
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اأَلْهَداُف: 

2َنَشاط 

ِز

ْز

َز

ُز

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه: اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرِف )ز( ِبالصُّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

اْرُسْم َأْشَياَء ِبَها َصْوُت َحْرِف )ز(:    1نشاط 
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حرف الزاي )ز(

تهيئة

خيرج املعلم بطاقة عليها حرف الزاي، ثم يقول للتالميذ: هذا  

احلرف اسمه زاي، ويطلب منهم التَّكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 

ثم  ومكسوًرا،  ومضموًما  ومفتوًحا  ساكًنا  الزاي  حرف  بصوت 

يكي هلم قصة صوت حرف )ز(: 

»رأى زياد نحلًة تطري فوق الزهور، وعندما اقرتب منها أصدرت 

طنيًنا عالًيا )ْزْزْزْز(؛ فخاف وابتعد عنها فطارت ُمرددًة: ْزْزْزْز«. 

فقط،  ساكًنا  صوته  وينطق  الزاي  حرف  بطاقة  املعلم  خُيرج 

صوت  هبا  كلمة  يف  يفكر  أن  يستطيع  منكم  من  التالميذ:  ويسأل 

الصوت  هو  الصوت  هذا  هل  يسأل:  ثم  )مزرعة(؟  مثال:  الزاي 

زجاجة(،   - زر   - )زرافة  صور  ويعرض  )ز(؟  حلرف  الوحيد 

أي  ويسأل:  )َز(  عىل  الرتكيز  مع  بوضوح،  )زرافة(  كلمة  وينطق 

الزاي؟ فتحة، وخُيرج بطاقة )َز( وينطق  حركة نضعها عىل حرف 

حركة  أي  ويسأل:  )ِز(  عىل  الرتكيز  مع  بوضوح،  )زر(  كلمة 

نضعها عىل حرف الزاي؟ كرسة، وخُيرج بطاقة )ِز(، وينطق كلمة 

)زجاجة( بوضوح، مع الرتكيز عىل )ُز( ويسأل: أي حركة نضعها 

عىل حرف الزاي؟ ضمة، وخُيرج بطاقة )ُز(.

ارسم أشياء بها صوت حرف )ز(:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت:

- يدد العالقة بني شكل احلرف وصوته.

- يعرب بالرسم.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ أن يرسموا صوًرا هبا صوت )ز(  يف 

الشكل املرسوم بكتاب التلميذ.

 انطق وصل صوت حرف )ز( ٢نشاط 
بالصورة المناسبة له: 

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز احلركات القصرية.

شرح النشاط:  

األربعة  بحركاته  )ز(  حرف  قراءة  التالميذ  من  املعلم  يطلب 

الصور  مالحظة  منهم  يطلب  ثم  التلميذ،  كتاب  يف  املكتوبة 

من  التأكد  مع  املناسب،  باحلرف  الصورة  املوجودة، وتوصيل 

نطقهم الصحيح للصور املرسومة.

اإلجابة: 

)َز - زرافة(، )ُز - زجاجة(، )ِز - زر(، )ْز - مزرعة(.

التطبيق

يمثلــون أهنــم احلــركات  أربعــة تالميــذ  املعلــم  خيتــار 

األربعــة، ثــم يــوزع عــىل بقيتهــم بطاقــاٍت مطبوعــًة أو مرســومًة 

)جــزر، زر، زبــد، أرز، مزرعــة، زجاجــة، ... إلــخ(، ويقــوم كل 

ــي  ــة الت ــول احلرك ــم يق ــه، ث ــي ببطاقت ــة الت ــق الكلم ــذ بنط تلمي

ــا. ــذي يمثله ــذ ال ــا للتلمي ــا، ويعطيه نطقه

نشاط إضافي

يقوم املعلم بطباعة أو رسم صور خمتلفة )زبد، مجل، زهرة، أرز، 

زر، أسد، جزر، فيل، زجاجة، ... إلخ(، وخيتار كل تلميذ صورة 

دون أن يراها، ثم يرسم املعلم دائرة عىل أرضية الفصل بالطباشري 

ويكتب يف وسطها حرف )ز(، ويطلب من كل منهم أن ينطق اسم 

الصورة التي بيده، وإذا كان هبا صوت الزاي يقفز داخل الدائرة.
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ز( ِفيَما َيِلي:

ِزِز

ْزْز

ُزُز

َزَز َز
ُز

َزيَْنب           َمْنزِل         َزبَاِدي      

َزيُْتون           َزِبيب        زَْهرَة
اْحِك َعْن َدْوِرَك ِفي 

الَبْيِت.

اْكُتْب َحْرَف )ز(:  4َنَشاط 

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 3 )ب(:  اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

3َنَشاط 

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ز(: 

٦٥

تهيئة

يف  )ز(  حرف  هبا  كلامت  ثالث  السبورة  عىل  املعلم  يكتب 
أرز(، ويطلب من  )زرافة - مزرعة -  الكلمة  أول ووسط وآخر 
التالميذ رسم دائرة حول حرف )ز( يف كل كلمة، ثم يطلب منهم 
مالحظة شكل احلرف: هل يتغري حسب موضعه يف الكلمة أم أن 
عىل  املنفصل  بشكله  احلرف  بطاقة  ويضع  يتغري؟  ال  ثابت  شكله 
السبورة، ويوضح هلم أن هذا الشكل هو الشكل الوحيد للحرف 
سواء يف أول أو وسط أو آخر الكلمة؛ ألنه من احلروف املنفصلة، 
ثم يكتب املعلم حرف الزاي بشكله املنفصل عىل السطر، موضًحا 

االجتاهات الصحيحة له. 

) ا ( استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف )ز(:3نشاط 

هدف النشاط:  
وعي صويت: 

- يلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.
- يدد شكل حرف متكرر يف جمموعة من الكلامت.

شرح النشاط:  
يف  املوجودة  الصور  إىل  ينظروا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
كتاب التلميذ، وينطقوا اسم الصورة، ثم يددوا مكان صوت 
الشكل  عىل  الصحيح  املكان  يف  عالمة  ويضعوا  )ز(،  حرف 
املوجود بالكتاب، وجيب أن يتأكد املعلم من معرفتهم ونطقهم 

الصحيح ألسامء الصور.

)ب( استمع ثم ارسم دائرة حول حرف )ز( فيما يلي:3نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي: يدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

يقرأ املعلم قصة زينب: »تعيش زينب مع أرسهتا يف منزل كبري، 
ويف يوم طلبت اجلدة من زينب أن تشرتي هلا زبادي وزيتوًنا 
جلدهتا«  وزهرة  ألمها  زهرًة  أحرضت  عودهتا  وعند  وزبيًبا، 
تستطيعون  هل  التالميذ:  ويسأل  السبورة،  عىل  كتابتها  مع 
هو  السبورة  عىل  املوجودة  احلروف  هذه  من  أيٌّ  مالحظة: 
ويدد  شكله؟  يتغري  وهل  شكله؟  يبدو  وكيف  )ز(؟  حرف 
املعلم احلرف يف أول ووسط وآخر الكلمة، مؤكًدا أن شكل 
حرف )ز( ال يتغري شكله يف )أول، ووسط، وآخر الكلمة(، 
ويطلب منهم أن ينظروا برتكيز إىل الكلامت املوجودة يف كتاب 

التلميذ، ويددوا حرف )ز(، ويرسموا دائرة حوله.

نشاط استماع استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

املنزل،  يقومون هبا يف  التالميذ حتديد مهمة  املعلم من   يطلب 
مثل زينب، ثم يقومون برشح كيفية تنفيذهم هلا ألصدقائهم، 

وأمهية مشاركتهم يف األعامل املنزلية.

اكتب حرف )ز(:4نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة:
يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.

شرح النشاط:  

يطلـب املعلـم إعادة النظر حلـرف )ز( املكتوب عىل السـبورة، 
ثـم يكتـب معهـم يف اهلـواء حـرف )ز( باجتاهاتـه الصحيحة، 
ويمكـن أن يقوم بعض التالميـذ بكتابة احلرف عىل السـبورة، 
ب املعلـم الطريقة التـي يكتبون هبا إذا وجـد أي خطأ،  ويصـوِّ
ثـم يطلـب منهـم اتبـاع النقـط، وكتابـة حـرف )ز( بحركاتـه 

األربعـة يف كتـاب التلميذ.

التطبيق

ُيضـــر املعلم أربع بطاقــــات حلرف )ز( بحركاته املختلفة 

)َز - ِز - ُز - ْز( ويضعها عىل السبورة، ثم يوزع بطاقات خمتلفة 
تم  التي  البطاقات  إىل  ينظروا  أن  التالميذ  يطلب من  ثم  للحرف، 
توزيعها عليهم، وينطقوها نطًقا صحيًحا، ثم يلصقوها يف مكاهنا 

املناسب: )زر - ِز(، )زرافة - َز(، )مزرعة - ْز(، )زجاجة - ُز(.

نشاط إضافي

حرف  موضع  حتديد  التالميذ  وعىل  معينة،  كلمة  املعلم  ينطق 
الزاي هبا )أول، وسط، آخر الكلمة(، ثم يضع جدواًل حسب عدد 
الكلمة، وخيتار أحدهم لكتابة احلرف حسب موضعه يف  حروف 

الكلمة، وهكذا.
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ز( ِفيَما َيِلي:

ِزِز

ْزْز

ُزُز

َزَز َز
ُز

َزيَْنب           َمْنزِل         َزبَاِدي      

َزيُْتون           َزِبيب        زَْهرَة
اْحِك َعْن َدْوِرَك ِفي 

الَبْيِت.

اْكُتْب َحْرَف )ز(:  4َنَشاط 

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 3 )ب(:  اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

3َنَشاط 

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ز(: 
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اأَلْهَداُف: 

.................. .................. .................. ..................

 =    ..........+  ..........+  ............ 

 =    ..........+  ..........+  ............ 

)جـ - ر - ز(

)ر- أ - ز(

........................

........................

َن َكِلَماٍت:6َنَشاط  َرتِِّب الُحُروَف ِلُتَكوِّ

ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَميِّ
َن َكِلَمًة.   َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

ُل اأَلْصَواَت اْلَمْسُموَعَة إَلى ُرُموٍز َمْكُتوَبٍة.  َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَحوِّ

اْكُتْب َما ُيْمَلى َعَلْيَك: 7َنَشاط 

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ز( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ

........................)تـ - ر - م( ............  +..........  +..........    = 
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و
ــ
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ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
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ــ
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١٣٣٦٦

تهيئة

لة حلروف )ز، د، ب(، ويطلب منهم  يضع املعلم بطاقات مشكَّ
قراءة كل بطاقة باحلركة التي عليها )ُز( ) ْب( ) د(، ثم يقول: هيَّا 
بنا نحاول تكوين كلمة من هذه األصوات، وينطق األصوات ببطء 
يضع  ثم  )زبد(،  لكلمة  يصلوا  أن  إىل  أخرى  مرة  ثم برسعة  مرة، 
أنه سينطق كلامت  أرز، زر(، ويرشح  السبورة صورة )جزر،  عىل 
هذه الصور هلم، وعليهم االستامع جيًدا؛ كي يتمكنوا من كتابة هذه 
الكلامت، وخيتار املعلم أحدهم ليكتب عىل السبورة، وينطق املعلم 
كلمة )جزر( هبدوء وبصوت واضح: َجـ - َز ر، ويكتب التلميذ 

ما يسمعه من املعلم.

 انظر إلى الصور واكتب حرف ) ز ( 5نشاط 
مع الضبط بالشكل: 

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.

كتابة - املهارات األساسية:
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من كل تلميذ أن يالحظ الصور املوجودة يف كتاب 
التلميذ، وينطقها، ويدد صوت )ز( املوجود هبا بحركته، ثم 
يكتبه مضبوًطا بالشكل، وجيب أن يتأكد املعلم من أهنم تعرفوا 

أسامء الصور، ونطقها الصحيح.

اإلجابة: 
)ُز - زجاجة(، )َز - زيتون(، )زِ - زينة(، )ْز - مزرعة(

ن كلمات:٦نشاط  رتب الحروف لتكوِّ

هدف النشاط:  

ن كلمة. وعي صويت ودمج: يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يطلب املعلم قراءة احلروف املكتوبة بضبطها، وحماولة ترتيبها 
لتكوين كلمة.

اكتب ما ُيملى عليك:٧نشاط 

هدف النشاط:  

ل األصوات املسموعة إىل رموز مكتوبة َوْفَق قواعد معينة. يوِّ

شرح النشاط:  

كلامت  من  إمالؤها  يتم  التي  الكلامت  كل  تكون  أن  ُبدَّ  )ال 
الدمج التي يعرف التلميذ كل حروفها، كام أن هذه الكلامت 
ال يتم حتديدها من ِقبل املعلم أو حفظها أو مراجعتها من ِقبل 
التلميذ ُمْسبًقا(، ويرشح هلم أننا سنقوم بعمل نشاط جديد يف 
ووضوح  هبدوء  معينة  كلمة  سأنطق  اإلمالء؛  وهو  الكتاب، 
املكان  يف  الكلمة  وكتابة  جيًدا،  واالستامع  االنتباه  وعليكم 
التلميذ، ويبدأ يف نطق الكلامت هبدوء،  املخصص هلا بكتاب 

موضًحا صوت كل حرف بحركته: )جزر، أرز، زجاجة(.

التطبيق

تكون  أن  ُبدَّ  )ال  السبورة  )ز( عىل  املعلم صورة حلرف  يرسم 
 - )زبد  قبُل:  من  للتالميذ  تقديمها  تم  حروف  من  مكونة  صورة 
زر ـ جزر(، ويطلب منهم مالحظة الصورة املرسومة عىل السبورة 

وكتابة الكلمة بجانبها.

نشاط إضافي

 يكتب املعلم عىل السبورة كلمة غري مكتملة احلروف، )مثل: 
َجـ / ر(، ويطلب منهم أن ينظروا إىل الصورة، وينطقوا احلروف 
املوجودة ملعرفة احلرف الناقص )ويمكن للمعلم أن خيتار أحدهم 

ليكتب احلرف الناقص عىل السبورة بشكله الصحيح(.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

2نشاط 

ِد

ْد

َد

ُد

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه: اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرِف )د( ِبالصُّ

ِن اأَلْشَياَء الَِّتي ِبَها َصْوُت َحْرِف )د(:    1َنَشاط  َلوِّ

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة. : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

٦٧

حرف الدال )د(

تهيئة

خيرج املعلم بطاقة عليها حرف الدال، ثم يقول للتالميذ: هذا 
احلرف اسمه دال، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 
ثم  ومكسوًرا،  ومضموًما  ومفتوًحا  ساكًنا  الدال  حرف  بصوت 

يكي املعلم هلم قصة صوت حرف )د(: 

ُودبًّا،  ودجاجة،  ديًكا،  فرأت  احليوان  حديقة  إىل  داليا  »ذهبت 
منهم  فاقرتبت  بسعادة؛  يصفقون  التالميذ  من  جمموعة  رأت  ثم 
احلارس  يرضبه  الذي  ف  الدُّ أصوات  عىل  يرقص  قرًدا  فوجدت 

بصوته القوي: ْد ْد ْد ْد«. 

خُيرج املعلم بطاقة حرف )د( وينطق صوته ساكًنا فقط، ويسأل 
التالميذ: من منكم يستطيع أن يفكر يف كلمة هبا صوت )د( )مثال: 
هدهد ، مدرسة ،... إلخ(، ثم يسأل: هل هذا الصوت هو الصوت 
الوحيد حلرف )د(؟ ويعرض صور )دب - دلو - ديك(، وينطق 
حركة  أي  ويسأل:  )َد(،  عىل  الرتكيز  مع  بوضوح،  )دلو(  كلمة 
كلمة  وينطق  )َد(..  بطاقة  وخُيرج  فتحة،  )د(؛  حرف  عىل  نضعها 
)ِد(، ويسأل: أي حركة نضعها  الرتكيز عىل  )ديك( بوضوح، مع 
)دب(  كلمة  وينطق  )ِد(،  بطاقة  وخُيرج  كرسة،  )د(؟  حرف  عىل 
بوضوح، مع الرتكيز عىل )ُد(، ويسأل: أي حركة نضعها عىل حرف 

)د(؟ ضمة، وخُيرج بطاقة )ُد(.

ن األشياء التي بها صوت حرف )د(:1نشاط  لوِّ

هدف النشاط:  

وعي صويت:

يدد الَعالقة بني شكل احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

يطلــب املعلــم مــن التالميــذ أن يالحظــوا الصــور املوجــودة، 
ــوت  ــا ص ــي هب ــور الت ــددوا الص ــم ي ــامءها، ث ــوا أس وينطق

ــا. نوه )د(، ويلوِّ

 انطق وِصل صوت حرف )د(٢نشاط 
بالصورة المناسبة له:

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز احلركات القصرية.

شرح النشاط:  

ــة  ــه األربع ــرف )د( بحركات ــراءة ح ــم ق ــم منه ــب املعل يطل
، َد، ِد،  ُد( املكتوبــة يف كتــاب التلميــذ، ثــم  يطلــب منهــم  )ْدْ
مالحظــة الصــور املوجــودة، وتوصيــل كل صــورة باحلــرف 

ــب. املناس

اإلجابة:

)َد - َدراجة(، )ِد - مهنِدس(، )ُد - ُدب(، )ْد - ُهْدهد(

التطبيق

يضع املعلم بطاقات حرف )د( بأصواته األربعة عىل السبورة، 
ثم يوزع عليهم بطاقاٍت مصورًة للحرف، ويطلب من كل تلميذ 
أن ينطق اسم الصورة التي لديه ويضعها يف مكاهنا الصحيح عىل 

السبورة حتت بطاقة احلرف ذي احلركة املامثلة، مثل: 

   صورة )دب( يتم وضعها حتت بطاقة )ُد(.

نشاط إضافي

يقوم املعلم بطباعة حرف )د( بمختلف حركاته، ثم لصق كل 
ى وعليها صور  حرف عىل مشبك، ثم جيهز دائرًة من الورق املقوَّ
يضعوا  ثم  الصور،  يالحظوا  أن  منهم  ويطلب  للحرف،  خمتلفة 

املشبك عىل الكلمة التي هبا حركة مماثلة.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

2نشاط 

ِد

ْد

َد

ُد

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه: اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرِف )د( ِبالصُّ

ِن اأَلْشَياَء الَِّتي ِبَها َصْوُت َحْرِف )د(:    1َنَشاط  َلوِّ

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة. : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )د( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )د(: 3َنَشاط 

ِدِد

ْدْد

ُدُد

َدَد َد
ُد

اْكُتْب َحْرَف )د(:  4َنَشاط 

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا( : َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ  َنَشاط 3 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

َماَذا َتْفَعُل ِفي
 الِعيِد؟

الِعيد         ِدينا         اْرتََدت

الَجِديَدة    يُْنِشُدون     الِعيِديَّة
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تهيئة

أول  يف  )د(  حلرف  كلامت  ثالث  السبورة  عىل  املعلم  يكتب 
منهم  ويطلب  أسد(  وسادة،  بدن،  )دب،  الكلمة  وآخر  ووسط 
رسم دائرة حول حرف )د( يف كل كلمة، ثم يطلب منهم مالحظة 
شكله  أن  أم  الكلمة  يف  موضعه  حسب  يتغري  هل  احلرف:  شكل 
ثابت ال يتغري؟ ويضع بطاقة احلرف بشكله املنفصل عىل السبورة، 
وُيبني هلم أن هذا الشكل هو الشكل الوحيد حلرف )د( سواء جاء 
يف أول أو وسط أو آخر الكلمة؛ ألنه من احلروف املنفصلة دائاًم، ثم 
يقوم بكتابة احلرف عىل السطر، موضًحا االجتاهات الصحيحة له. 

) ا ( استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف )د(:3نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: 
- يلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.

- يدد شكل حرف متكرر يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  إىل  ينظروا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
كتاب التلميذ، وينطقوا اسم الصورة، ثم يددوا مكان صوت 
الشكل  عىل  الصحيح  املكان  يف  عالمة  ويضعوا  )د(،  حرف 
نطقهم  من  املعلم  يتأكد  أن  وجيب  التلميذ،  بكتاب  املوجود 

الصحيح ألسامء الصور.

)ب( استمع ثم ارسم دائرة حول حرف )د( فيما يلي:3نشاط 

هدف النشاط:  
وعي برصي: يدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.

شرح النشاط:  
يقرأ املعلم قصة دينا: »يف صباح يوم العيد استيقظت دينا من 
إىل   للذهاب  واستعدت  اجلديدة،  مالبسها  وارتدت  نومها، 
صالة العيد مع أرسهتا، ويف الطريق كانوا ينشدون األغاين... 
أعطاها والدها عيدية فاشرتت لعبة جديدة، دينا حتب العيد« 
تستطيعون  هل  التالميذ:  ويسأل  السبورة،  عىل  كتابتها  مع 
هو  السبورة  عىل  املوجودة  احلروف  هذه  من  أيٌّ  مالحظة: 
ويدد  شكله؟  يتغري  وهل  شكله؟  يبدو  وكيف  )د(؟  حرف 
أن  مؤكًدا  الكلمة،  وآخر  ووسط  أول  يف  )د(  حرف  املعلم 
الكلمة(،  آخر  أو  وسط  أو  )أول  يف  يتغري  ال  احلرف  شكل 
يف  املوجودة  الكلامت  إىل  برتكيز  ينظروا  أن  منهم  ويطلب 

الكتاب، ويددوا حرف )د(، ويرسموا دائرة حوله. 

نشاط استماع استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

يطـرح املعلـم عليهـم سـؤااًل: َمـن يـب العيـد مثـل دينـا؟ 
التـي  األشـياء  عـن  للتحـدث  تباًعـا  التالميـذ  مـن  وخيتـار 

العيـد. يف  هبـا  يقومـون 

اكتب حرف )د(:4نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة - املهارات األساسية: 
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم إعادة النظر حلرف )د( املكتوب عىل السبورة،  ثم 
يكتب معهم يف اهلواء حرف )د( باجتاهاته الصحيحة، ويمكن 
املعلم  ب  السبورة، ويصوِّ أن يقوم بعضهم بكتابة احلرف عىل 
الطريقة التي يكتبون هبا إذا وجد أي خطأ، ثم يطلب منهم اتباع 

النقط وكتابة حرف )د( بحركاته األربعة يف كتاب التلميذ.

التطبيق

املصورة  البطاقات  من  جمموعة  السبورة  عىل  املعلـم  يضـع 
بوضوح،  الصورة  اسم  ينطقوا  أن  منهم  ويطلب  )د(،  حلرف 
ويكتبوا بجانبها حرف )د( بحركته التي نطقوها، مثل: دلو: َد ... 

دودة: ُد، وهكذا.

نشاط إضافي

وُعلبة  املنضدة،  عىل  السائلة  األلوان  من  جمموعًة  املعلم  يضع 
احلرف  لكتابة  خمتلفة  ألوان  هبا  وُعلًبا  أزرق،  لون  بداخلها  كبرية 
)أمحر، أصفر، أخض( ثم يطلب منهم استخدام هذا اللون لوضع 
لكتابة  يفضلونه  الذي  اللون  هم  خيتارون  ثم  احلرف،  بداية  نقطة 
النقطة  من  بادئني  أصابعهم  مستخدمني  الورقة؛  عىل  )د(  حرف 

الزرقاء؛ متبعني االجتاه الصحيح للكتابة.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول

ين
ثا

ال
ر 

و
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
حـ

م
ــ
ال



69

اأَلْهَداُف: 

.................. .................. .................. ..................

 ...........َرج   ............ب   أََسـ............  

اِلَيَة: 6َنَشاط  َأْكِمِل الَكِلَماِت التَّ

َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: يكتب أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.
َن َكِلَمًة.   َنَشاطا 7،6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْكُتُب  أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

أََسد
َدَرج

ُدب

ُمَهنِدس

وَرِة الُمَناِسَبِة:7َنَشاط  اْقَرْأ َوِصِل الَكِلَمَة ِبالصُّ

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ ِر َواْكُتْب َحْرَف )د( َمَع الضَّ َوَ  اْنُظْر إَلى الصُّ

٦9

تهيئة

يضع املعلم بطاقاٍت مشكلًة حلروف )أـ  د ـ   س( ويطلب منهم 
ا بنا  قراءة كل بطاقة باحلركة التي عليها )َأ( )َس( )د(، ثم يقول: هيَّ
ببطء  نحاول تكوين كلمة من هذه األصوات، وينطق األصوات 
مرة، ثم برسعة مرة أخرى إىل أن يصل التالميذ لكلمة )أسد(، ثم 
اجلانب اآلخر من  )دب(، ويلصق عىل  السبورة كلمة  يكتب عىل 
قراءة  منهم  ويطلب  أسد(،   - درج   - )دب  ثالث صور  السبورة 
الكلمة املكتوبة عىل السبورة، واختيار الصورة املناسبة، ووضعها 

بجانب الصورة، ثم يكتب كلمة )درج(، تليها كلمة )أسد(.

 انظر إلى الصور واكتب حرف )د( 5نشاط 
مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.

كتابة - املهارات األساسية:
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من كل تلميذ أن يالحظ الصور املوجودة يف كتاب 
التلميذ، وينطقها، ويدد صوت )د( املوجود هبا بحركته، ثم 
معرفتهم  من  املعلم  يتأكد  أن  وجيب  بالشكل،  مضبوًطا  يكتبه 

ونطقهم الصحيح ألسامء الصور.

اإلجابة: )َد - َدواء(، )ِد - مهنِدس(، )ْد - هْدهد(، )ُد - ُدب(

أكمل الكلمات التالية:٦نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت ودمج: 
ن كلمة. يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

للصـورة،  جيـًدا  النظـر  عليهـم  أن  للتالميـذ  املعلـم  يـرشح 
ثـم  الناقـص،  احلـرف  منهـم  ويسـتنبط  برتكيـز،  ونطقهـا 

الكلمـة. يف  كتابتـه  إىل  يوجههـم 

اقرأ وِصل الكلمة بالصورة المناسبة:٧نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت ودمج: يدمج أصوات احلروف ليقرأ كلمة.

شرح النشاط:  

فها، ثم يطلب  يطلب املعلم من التالميذ النظر إىل الصور وتعرُّ
توصيل  إىل  يوجههم  ثم  وقراءهتا،  الكلامت  إىل  النظر  منهم 

الصورة بالكلمة املناسبة.

التطبيق

يرسم املعلم صورة حلرف )د( عىل السبورة، وال ُبدَّ أن تكون 
 - سد   - )دب  للتالميذ  تقديمها  سبق  حروف  من  مكونة   صورة 
زبدـ  أسد(، ويطلب منهم مالحظة الصورة املرسومة عىل السبورة، 

وكتابة اسمها.

نشاط إضافي

يقوم املعلم بعمل قالدات للتالميذ، يف كل قالدة جمموعة من 
حروف الدمج، والتي يمكن أن تكون أكثر من كلمة )س - د(،  
)ب - د - ن(، )أ - س - د( ثم يعطي كل جمموعة قالدًة، ويطلب 
واملجموعة  القالدة،  يف  احلروف  من  خمتلفة  كلامت  تكوين  منهم 
التي يمكنها تكوين كلمة تعطي املعلَم القالدَة، وهو بدوره يطلب 
من باقى التالميذ قراءهتا، وقد يستبدل املعلم بالقالدات قصاصات 
الكلامت  بدمج  التالميذ  ويقوم  احلروف،  عليها  مكتوًبا  ورق 

ولصقها عىل ورقة.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

.................. .................. .................. ..................

 ...........َرج   ............ب   أََسـ............  

اِلَيَة: 6َنَشاط  َأْكِمِل الَكِلَماِت التَّ

َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: يكتب أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.
َن َكِلَمًة.   َنَشاطا 7،6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْكُتُب  أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

أََسد
َدَرج

ُدب

ُمَهنِدس

وَرِة الُمَناِسَبِة:7َنَشاط  اْقَرْأ َوِصِل الَكِلَمَة ِبالصُّ

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ ِر َواْكُتْب َحْرَف )د( َمَع الضَّ َوَ  اْنُظْر إَلى الصُّ
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اأَلْهَداُف: 

َوَر الَِّتي ِبَها َصْوُت َحْرِف )ق(:1نشاط  ِن الصُّ الِحْظ َوَلوِّ

 َق – ِق – ُق - ْق           َق – ِق – ُق - ْق           َق – ِق – ُق - ْق           َق – ِق – ُق - ْق          

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ْوِت الُمَناِسِب: 2َنَشاط  اْنِطْق َواْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الصَّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف
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حرف القاف )ق(

تهيئة

خيرج املعلم بطاقة عليها حرف القاف، ثم يقول للتالميذ: هذا  
احلرف اسمه قاف، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 
ثم  ومكسوًرا،  ومضموًما  ومفتوًحا  ساكًنا  القاف  حرف  بصوت 

يكي هلم قصة صوت حرف )ق(: 

»سافر طارق لريى صديقه )قاسم(، وبينام هو يف القطار سمع 
القطار  يقفز فوق سقف  النافذة فرأى قرًدا  صوًتا غريًبا؛ فنظر من 
القطار  أوقف  الذي  السائق  لُيخرب  طارق  فأرسع  ْق؛  ْق  ْق  قائاًل: 

فقفز القرد نازاًل إىل الغابة«.

خُيرج املعلم بطاقة حرف )ق( وينطق صوته ساكًنا فقط، ويسأل 
التالميذ: َمن منكم يستطيع أن يفــكر يف كلمة هبا صــــوت )ق( 
الوحيد  الصوت  هو  الصوت  هذا  هل  يسأل:  ثم  صقر(؟  )مثال: 
كلمة  وينطق  قبعة(،  ـ  قرد  ـ  )قلم  صور  ويعرض  )ق(؟  حلرف 
)قلم( بوضوح، مع الرتكيز عىل )َق(... ويسأل: أي حركة نضعها 
عىل حرف )ق(؟ فتحة، وخُيرج بطاقة )َق(... وينطق كلمة )قرد( 
عىل  نضعها  حركة  أي  ويسأل:  )ِق(...  عىل  الرتكيز  مع  بوضوح، 
)قبعة(  كلمة  وينطق  )ِق(...  بطاقة  وخُيرج  كرسة،  )ق(؟  حرف 
عىل  نضعها  حركة  أي  ويسأل:  )ُق(...  عىل  الرتكيز  مع  بوضوح، 

حرف )ق(؟ ضمة، وخُيرج بطاقة )ُق(.

ن الصور التي بها صوت 1نشاط  الحظ ولوِّ
حرف )ق(:

هدف النشاط:  

وعي صويت: يدد الَعالقة بني شكل احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ أن يالحظوا الصور املوجودة أمامهم 
يف الكتاب، وينطقوا اسم كل صورة نطًقا صحيًحا، ثم يددوا 
توضيح  املعلم  )عىل  نوها  ويلوِّ )ق(،  صوت  هبا  التي  الصور 
الفرق بني صويت القاف والكاف(؛ حيث إن خمرج القاف من 

ا الكاف فهو أقرب إىل مقدمة الفم. أقىص اللسان أمَّ
اإلجابة:  )قطار - صندوق  - قارب(

انطق وارسم دائرة حول الصوت المناسب:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز احلركات القصرية.

شرح النشاط:  

األربعة  بحركاته  )ق(  حرف  قراءة  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
)ْقْ - َق - ِق - ُق( املكتوبة يف كتاب التلميذ، ثم يطلب منهم 
احلرف  وتوصيل  هبدوء،  ونطقها  املوجودة  الصور  مالحظة 

بالصورة التي هبا صوت احلرف.

اإلجابة:
)ِقرد - ِق(، )ُقطن - ُق(، )َقمح - َق(، )صْقر - ْق(.

التطبيق

يقوم املعلم بلصق أو رسم صورة كبرية لقطار عىل السبورة أو 
عىل لوحة كبرية، ثم يوزع عليهم أوراًقا، ويطلب منهم رسم أشياء 
هبا صوت )ق( بحركاته األربعة، ثم يقص الرسوم ويلصقها عىل 

القطار الكبري، ويتم تعليقها داخل الفصل.

نشاط إضافي

خُيبئ املعلم صوًرا أو أشياَء هبا صوت حرف القاف بحركات 
مسئولة  جمموعة  كل  جمموعات؛  ألربع  التالميذ  م  يقسِّ ثم  خمتلفة، 
عن حركة للحرف، ويعطي ُكلَّ فريق سلًة، ويطلب منهم البحث 
عن مخسة أشياَء هبا صوت )ق( باحلركة املسئولني عنها، ووضعها 

داخل السلة املخصصة.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ق( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ق(: 3َنَشاط 

ِقـِق

ْقـْق

ُقـُق

َقـَق قَـَق
قُـُق

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 3 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

اْكُتْب َحْرَف )ق(:  4َنَشاط 

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ
اْبَحْث َعْن َمْعُلوَماٍت 

َعِن الَقَمِر.

َقْدِريَّة        الَقَمر        َقِديم

ة        َشائَِقة طَِريُقهم      ِقصَّ

٧١

تهيئة

يكتب املعلم عىل السبورة ثالث كلامت هبا حرف )ق( يف أول 
رسم  منهم  ويطلب  حلق(،  ـ  رقم  ـ  )قرد  الكلمة  وآخر  ووسط 
شكل  مالحظة  منهم  يطلب  ثم  كلمة،  كل  يف  احلرف  حول  دائرة 
حرف )ق(: هل يتغري حسب موضعه يف الكلمة أم أن شكله ثابت 
السبورة،  عىل  )ق(  منفصاًل  )ق(  حرف  بطاقة  ويضع  يتغري؟  ال 
ويوضح هلم أن هذا الشكل يكون فقط يف آخر الكلمة -ليس يف 
متصاًل  للحرف  بطاقة  يضع  ثم  )فاروق(،  مثل:  احلاالت-  كل 
الكلمة،  الشكل يكون يف أول ووسط  أن هذا  )قـ(، ويوضح هلم 
املتصل  بشكليه  بكتابته  يقوم  ثم  بقرة(،  ـ  حقيبة  ـ  )قمح  مثل: 

واملنفصل عىل السطر، موضًحا االجتاهات الصحيحة له.

) ا ( استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف )ق(:3نشاط 
هدف النشاط:  

القراءة: وعي صويت: 
- يلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.

- يدد شكل حرف متكرر يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  إىل  ينظروا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
كتاب التلميذ، وينطقوا اسم الصورة، ثم يددوا مكان صوت 
الشكل  عىل  الصحيح  املكان  يف  عالمة  ويضعوا  )ق(،  حرف 
املوجود بكتاب التلميذ، ثم يستمعوا إىل املعلم جيًدا وهو ينطق 

أسامء هذه الصور.
اإلجابة: )قمر - بقرة - حلق(

)ب( استمع ثم ارسم دائرة حول حرف )ق( فيما يلي:3نشاط 
هدف النشاط:  

وعي برصي: يدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

يقرأ املعلم قصة قمر »يف املساء نظرت قدرية إىل السامء فوجدت 
قالت  املساء؟  يف  القمر  يظهر  ملاذا  أمها:  فسألت  ينريها،  القمر 
كان  الزمان  قديم  يف  مظلمة،  السامء  ستكون  القمر  بدون  أمها: 
السبورة،  عىل  كتابتها  مع  والنجوم«  بالقمر  هيتدون  الناس 
ويسأل التالميذ: هل تستطيعون مالحظة: أيٌّ من هذه احلروف 
املوجودة عىل السبورة هو حرف )ق(؟ وكيف يبدو شكله؟ وهل 
يتغري شكله؟ ويدد احلرف يف أول ووسط وآخر الكلمة، مؤكًدا 
أن شكل حرف )ق( يتغري شكله حسب موضعه يف أول، وسط، 
آخر الكلمة، ويطلب منهم أن ينظروا برتكيز للكلامت املوجودة 

يف كتاب التلميذ، ويددوا حرف )ق(، ويرسموا دائرة حوله.

نشاط استماع استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

يسـأل املعلـم التالميـذ: مـن منكـم يعـرف أيـة معلومـات عـن 
القمـر؟ هل شـكل القمـر ثابت طوال الشـهر؟ وهـل يمكننا أن 
نعيـش عىل سـطحه؟ وملاذا؟ ويبـدءون هم التحـدثـ  بالتناوب 
ـ أمـام زمالئهـم )ويمكـن للمعلـم أن يطلـب منهـم البحـث  
باإلنرتنـت أو سـؤال األهل عـن معلومات حـول القمر، ويدد 

معهـم يوًمـا لتبـادل نتائـج البحث التـي توصلـوا إليها(.

اكتب حرف )ق(:4نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية:
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

السبورة،   عىل  املكتوب  )ق(  حلرف  النظر  إعادة  املعلم  يطلب 
ويطلب منهم أن يكتبوه يف اهلواء باجتاهاته الصحيحة، ويمكن 
ب  أن يقوم بعض التالميذ بكتابة احلرف عىل السبورة، ويصوِّ
يطلب  ثم  خطأ،  أي  وجد  إذا  هبا  يكتبون  التي  الطريقة  املعلم 
يف  األربعة  بحركاته  )ق(  حرف  كتابة  ثم  النقط،  اتباع  منهم 

كتاب التلميذ.

التطبيق

يضع املعلم عىل السبورة لوحة كبرية مقسمة إىل ثالثة أجزاء، 
 - )قـ  حرف )ق(:  أشكال  من  منها شكاًل  ويكتب عىل كل جزء 
ق - ـقـ(، ويعطي ُكالًّ منهم بطاقة مكتوًبا عليها كلمة من كلامت 
الدمـج هبا حرف )ق( يف عدة مواضع خمتلفة )مثال: قلم ـ قرد ـ 
رقم ـ حلق ـ بقرة(، وعىل كل تلميذ قراءة الكلمة، ولصقها حتت 

شكل احلرف املناسب هلا.

نشاط إضافي

خمتلفــة  بطــرق  )ق(  حــرف  كتابــة  التالميــذ  يســتطيع 
)بطباشــري عــىل كانســون أســود أو عــىل الرمــل أو بألــوان املــاء، 

مســتخدمني ُفرشــاة التلويــن(.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ق( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ق(: 3َنَشاط 

ِقـِق

ْقـْق

ُقـُق

َقـَق قَـَق
قُـُق

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 3 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

اْكُتْب َحْرَف )ق(:  4َنَشاط 

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ
اْبَحْث َعْن َمْعُلوَماٍت 

َعِن الَقَمِر.

َقْدِريَّة        الَقَمر        َقِديم

ة        َشائَِقة طَِريُقهم      ِقصَّ
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اأَلْهَداُف: 

.................. .................. .................. ..................

)ق - ح - ل()د - ق - م()م- ر - ق(

........................................................................

ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَميِّ
َن َكِلَمًة.  َنَشاطا 7،6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

6َنَشاط 

7َنَشاط 

اِلَيَة:   َأْكِمِل الَكِلَماِت التَّ

َن َكِلَماٍت: رتِِّب الُحُروَف ِلُتَكوِّ

............ لَـمبَـ............. َرة............. ـَمر

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ق( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ
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١٤٥٧٢

تهيئة

يضـع املعلـم لوحــة كبـرية هبا صـور لكلـامت الدمج )قـرد ـ  
قلـم ـ قمـح ـ قمـر ـ قـدم ـ بقـرة ـ قفـل(، ويعطـي ُكلَّ تلميـذ أو 
جمموعـة منهـم بطاقـاٍت مطبوًعـا أو مكتوًبـا عليها هـذه الكلامت، 
ويطلـب منهـم قراءهتا، ووضعها حتـت الصورة املناسـبة لكل منها.

 انظر إلى الصور واكتب حرف )ق( 5نشاط 
مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة:

يميز ويكتب أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.

كتابة - املهارات األساسية: 
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من كل تلميذ أن يالحظ الصور املوجودة يف كتاب 
التلميذ، وينطقها، ويدد صوت )ق( املوجود هبا بحركته، ثم 
معرفتهم  من  املعلم  يتأكد  أن  وجيب  بالشكل،  مضبوًطا  يكتبه 

ونطقهم الصحيح ألسامء الصور.
اإلجابة: )َق - قدم(، )ِق - قطار(، )ْق - يقفز( )ُق - قطن(

 أكمل الكلمات التالية:٦نشاط 

هدف النشاط:  

ن كلمة. دمج وعي صويت: يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

الصورة،  إىل  جيًدا  النظر  عليهم  أن  للتالميذ  املعلم  يرشح 
ونطقها برتكيز، وكتابة احلرف الناقص من الكلمة.

ن كلمات:٧نشاط  رتب الحروف لتكوِّ

هدف النشاط:  

ن كلمة. وعي صويت ودمج: يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم حماولة ترتيب احلروف لتكوين كلمة.

التطبيق

يكتب املعلم بعض كلامت الدمج عىل السبورة، ويطلب منهم 
قراءهتا، ورسم ما تدل عليه هذه الكلامت.

نشاط إضافي

ُيـض املعلـم مكرونـة بحجـم كبـري، ويكتـب عـىل حباهتـا 
ـم التالميـذ إىل  فهـا التلميـذ، ثـم يقسِّ حـروف الدمـج التـي تعرَّ
جمموعـات، ويعطـي كل جمموعـة حبـات مـن املكرونـة وَخْيًطـا، 
ويطلـب منهـم تكويـن كلـامت خمتلفـة، ويقـوم التالميـذ بعـرض 

كلامهتـم عـىل زمالئهـم.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول

ين
ثا

ال
ر 

و
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
حـ

م
ــ
ال



73

اأَلْهَداُف: 

 َط – ِط – ُط - ْط           َط – ِط – ُط - ْط           َط – ِط – ُط - ْط           َط – ِط – ُط - ْط          

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

ْوِت الُمَناِسِب:2َنَشاط  اْنِطْق َوارُسْم َداِئَرًة َحْوَل الصَّ

اْرُسْم َأْشَياَء ِبَها َصْوُت َحْرِف )ط(:    1َنَشاط 

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

٧٣

حرف الطاء )ط(

تهيئة

خيرج املعلم بطاقة عليها حرف الطاء، ثم يقول للتالميذ: هذا  
احلرف اسمه طاء، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 
ثم  ومكسوًرا،  ومضموًما  ومفتوًحا  ساكًنا  الطاء  حرف  بصوت 

يكي هلم قصة صوت حرف )ط(: 

طيارة  إىل  يشري  تلميًذا  فوجد  األلعاب  حمل  إىل  طارق  »ذهب 
ورقية عىل الرف ويقول ألمه: )ْط ْط ْط(؛ فضحك طارق وردد مع 

التلميذ: ْط ْط ْط«. 

خُيـرج املعلـم بطاقـة حـرف )ط( وينطـق صوتـه سـاكًنا فقط، 
ويسـأل التالميـذ: من منكم يسـتطيع أن يفكر يف كلمـة هبا صوت 
)ط(؟ )مثـال: قطـن ـ أطبـاق(، ثـم يسـأل: هل هـذا الصوت هو 
الصــوت الوحيــد حلــرف )ط(؟ ويعــرض صــور )طامطـم ـ 
طفـل ـ طيـور(، وينطـق كلمـة )طامطـم( بوضـوح، مـع الرتكيـز 
عـىل )َط(... ويسـأل: أي حركـة نضعها عىل حـرف )ط(؟ فتحة، 
وخُيـرج بطاقة )َط(... وينطـق كلمة )طفل( بوضـوح، مع الرتكيز 
عـىل )ِط(... ويسـأل: أي حركـة نضعها عىل حـرف )ط(؟ كرسة، 
وخُيـرج بطاقـة )ِط(، وينطـق كلمة )طيـور( بوضوح، مـع الرتكيز 
عـىل )ُط(... ويسـأل: أي حركـة نضعها عىل حـرف )ط(؟ ضمة، 

وخُيرج بطاقـة )ُط(.

ارُسم أشياء بها صوت حرف )ط(:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: 
- يدد العالقة بني شكل احلرف وصوته.

- يعرب بالرسم.

شرح النشاط:  

ينطــق املعلــم كلمــة )طبيــب ـ تــاج(، ويوضــح الفــرق بــني 
صــويت الطــاء والتــاء، ثــم يطلــب منهــم أن يرســموا أشــياَء 

مــن وحــي خياهلــم هبــا صــوت )ط(.

انطق وارُسم دائرة حول الصوت المناسب:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز احلركات القصرية.

شرح النشاط:  

يطلـب املعلــم منهــم قــراءة حــرف )ط( بحركاتـه األربعـة 
)ْط - َط- ِط ـ ُط( املكتوبة يف كتاب التلميذ، ثم يطلب منهم 
حول  دائرة  ورسم  هبدوء،  ونطقها  املوجودة،  الصور  مالحظة 

احلرف الذي تبدأ به الصورة.

اإلجابة:
)طبيب - َط(، )قطن - ْط(، )طيور - ُط(، )طِفل - ِط(

التطبيق

األربعة،  بأصواته  )ط(  حرف  بطاقات  التالميذ  املعلم  يعطي 
)ط(  صوت  هبا  صورة  معه  ومن  احلركات،  إحدى  بنطق  ويقوم 
بنفس احلركة التي ينطقها املعلم يقوم برفعها.. مثال: يقول املعلم 
)َط( فينظر التالميذ إىل البطاقات املصورة التي يف أيدهيم ومن معه 
ثم  برفعها،  يقوم  طامطم  ـ  مطر  ـ  طبيب  )َط(:  صوت  هبا  صورة 
التلميذ الذي معه  بالتوايل، ويقوم  املعلم: )ِط(، )ُط(، )ْط(  ينطق 

الصورة التي تتوافق مع الصوت الذي نطقه املعلم برفعها.

نشاط إضافي

يضـع املعلم لوحـة الفصول األربعـة عىل السـبورة، ويعطيهم 
الكلـامت  ينطقـوا  أن  وعليهـم  )ط(،  صـوت  هبـا  دمـج  كلـامت 
)مثـال: مطـر ـ  بطـن ـ حطـب ـ قـط ـ بـط( ويضعوهـا يف مكاهنا 

السـبورة. املناسـب عىل 

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

 َط – ِط – ُط - ْط           َط – ِط – ُط - ْط           َط – ِط – ُط - ْط           َط – ِط – ُط - ْط          

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

ْوِت الُمَناِسِب:2َنَشاط  اْنِطْق َوارُسْم َداِئَرًة َحْوَل الصَّ

اْرُسْم َأْشَياَء ِبَها َصْوُت َحْرِف )ط(:    1َنَشاط 

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ط( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ط(: 3َنَشاط 

ِطـِط

ْطـْط

ُطـُط

َطـَط

ُد أْصواَت لَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 3 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ

ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

َهْل َساَعْدَت َأَحًدا؟

اْكُتْب َحْرَف )ط(:  4َنَشاط 

ْث طَاِرق          طَيِّب          ِطْفل   اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

         ِقط          طَْمَنَه

ط
ُط

طَ
ُط
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تهيئة
يكتب املعلم عىل السبورة ثالث كلامت حلرف )ط( يف أول ووسط 
حتت  خط  رسم  منهم  ويطلب  قط(،  ـ  بطن  ـ  )طفل  الكلمة  وآخر 
احلرف يف كل كلمة، ثم يطلب منهم مالحظة شكل احلرف: هل يتغري 
بطاقة  يتغري؟ ويضع  ثابت ال  أن شكله  أم  الكلمة  حسب موضعه يف 
حرف )ط( منفصاًل عىل السبورة، ويوضح هلم أن هذا الشكل يكون 
فقط يف آخر الكلمة -ليس يف كل احلاالت-، ثم يضع بطاقة للحرف 
الكلمة،  أول ووسـط  الشكل يكون يف  أن هذا  متصاًل، ويوضح هلم 
املتصل  بشكليه  احلرف  بكتابة  يقوم  ثم  قط(،  ـ  بطن  ـ  )طبيب  مثـل: 

واملنفصل عىل السطر، موضًحا االجتاهات الصحيحة له. 

) ا ( استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف )ط(:3نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: 
- يلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.

- يدد شكل حرف متكرر يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  إىل  ينظروا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
كتاب التلميذ، وينطقوا اسم الصورة، ثم يددوا مكان صوت 
الشكل  عىل  الصحيح  املكان  يف  عالمة  ويضعوا  )ط(،  حرف 
املوجود بالكتاب، وجيب أن يتأكد املعلم من معرفتهم ونطقهم 

الصحيح ألسامء الصور.
اإلجابة: )طبق - مطر - قطة(

)ب( استمع ثم ارسم دائرة حول حرف )ط( فيما يلي:3نشاط 

هدف النشاط:  
يدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.

شرح النشاط:  
مساعدة  حيب  طيب  ولد  »طارق  طارق:  قصة  املعلم  يقرأ 
اآلخرين، يف يوم وهو يف احلديقة وجد تلميًذا يبكي خائًفا من 
طارق  أحرض  تؤذيه.  لن  القطة  أن  وطمأنه  إليه  فذهب  القطة؛ 
طعاًما للقطة وطمأن التلميذ الصغري« مع كتابتها عىل السبورة، 
ويسأل التالميذ: هل تستطيعون مالحظة: أيٌّ من هذه احلروف 
عىل السبورة هو حرف )ط(؟ وكيف يبدو شكله؟ وهل يتغري 
شكله؟ ويدد احلرف يف أول ووسط وآخر الكلمة، مؤكًدا أن 
يتغري تغرًيا بسيًطا )إطالة اخلط( حسب موضعه  شكل احلرف 
يف أول، ووسط، وآخر الكلمة، ويطلب منهم أن ينظروا برتكيز 
للكلامت املوجودة يف كتاب التلميذ، ويددوا احلرف، ويلونوه.  

نشاط استماع استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

-  يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

يسـأل املعلـم التالميـذ: مـا رأُيكـم يف تـرف طـارق؟ وهل 
أنـت طيـب القلب مثلـه؟ وهل سـبق أن واجه أحدكـم موقًفا 

مماثـاًل؟ احـِك لنا عـن هـذا املوقف.

اكتب حرف )ط(: 4نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية:
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

املكتوب  )ط(  حلرف  النظر  إعادة  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
باجتاهاته  اهلواء  يف  احلرف  كتابة  منهم  ويطلب  السبورة،  عىل 
ب  الصحيحة، ويقوم بعضهم بكتابة احلرف عىل السبورة، ويصوِّ
يطلب  ثم  خطأ،  أي  وجد  إذا  هبا  يكتبون  التي  الطريقة  املعلم 
منهم اتباع النقط، وكتابة حرف )ط( بحركاته األربعة يف كتاب 

التلميذ.

التطبيق

ـ  )قـط  مثـــل:  دمج،  كلامت  عليها  مكتوًبا  بطاقاٍت  يعطيهم 
ينقصها حرف )ط( يف مواضع خمتلفة  بطن(، ولكن  ـ  ـ قطن  بط 
من الكلمة )أول ـ وسط ـ آخر(، ثم يطلب منهم أن يكتبوا احلرف 

بشكله الصحيح حسب موضعه يف الكلمة.

نشاط إضافي

يستطيع التالميذ كتابة حرف )ط( بعدة طرق خمتلفة )بطباشري 
عىل كانسون أسود أو عىل الرمل أو بألوان املاء، مستخدمني ُفرشاة 

التلوين(.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

.................. .................. .................. ..................

قربطمن

................................................................................................

ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَميِّ
َن َكِلَمًة.   َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

َنٍة.  ُل اأَلْصَواَت اْلَمْسُموَعَة إَلى ُرُموٍز َمْكُتوَبٍة َوْفَق َقَواِعَد ُمَعيَّ َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَحوِّ

اْكُتْب َما ُيْمَلى َعَلْيَك: 7َنَشاط 

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ط( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ

ْكِل: 6َنَشاط  اِلَيِة َمَع َضْبِط الُحُروِف ِبالشَّ ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ  َكوِّ

٧٥

تهيئة

ـ ل ـ ط ـ ب  ـ  ـ ن  املعلم جمموعة من احلـــروف )ق  يضع 

ف  ـ ح(، ويضع صور )قطن ـ  طفل ـ بط ـ حطب ـ قط( يف أماكن 

احلروف  ترتيب  ياولوا  أن  منهم  ويطلب  السبورة،  عىل  خمتلفة 

ن كلمة يكتبها حتت الصورة املناسبة. لتكوين كلامت، ومن يكوِّ

 انظر إلى الصور واكتب حرف )ط(5نشاط 
مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة: 

يميز ويكتب أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة. 

كتابة - املهارات األساسية:
 يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من كل تلميذ أن يالحظ الصور املوجودة يف كتاب 

التلميذ، وينطقها، ويدد صوت )ط( املوجود هبا بحركته، ثم 

معرفتهم  من  املعلم  يتأكد  أن  وجيب  بالشكل،  مضبوًطا  يكتبه 

ونطقهم الصحيح ألسامء الصور.

اإلجابة: )َط - طامطم. ْط - قطن. ُط - طيور. ِط - طفل(

ن كلمات من الحروف التالية ٦نشاط  كوِّ
مع ضبط الحروف بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت ودمج: 

ن كلمة. يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

لتكوين  احلروف  ترتيب  أن عليهم حماولة  للتالميذ  املعلم  يرشح 

كلامت، ويمكنهم االستعانة بالصور املوجودة يف كتاب التلميذ.

اكتب ما ُيملى عليك:٧نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة:  

ل األصوات املسموعة إىل رموز مكتوبة َوْفَق قواعد معينة. يوِّ

شرح النشاط:  

ــض  ــالء بع ــوم بإم ــوف يق ــه س ــذ أن ــم للتالمي ــرشح املعل ي

ــاء  ــيلعبوهنا يف أثن ــة س ــاك لعب ــن هن ــم، ولك ــامت عليه الكل

ذلــك؛ حيــث يســتمع كل منهــم للكلمــة التــي ينطقهــا املعلم 

فــإذا كان أوهلــا حرًفــا مفتوًحــا يكتبهــا يف خانــة الفتحــة، وإذا 

كان حرًفــا مكســوًرا يكتبها يف خانــة الكــرسة، وإذا كان حرًفا 

مضموًمــا يكتبهــا يف خانــة الضمــة.. وينطــق املعلــم الكلامت 

ــروف  ــوات احل ــم أص ــني هل ــى يتب ــوح؛ حت ــدوء ووض هب

ــدَّ أن تتكــون الكلــامت مــن احلــروف التــي  بحركاهتــا )ال ُب

 درســوها، وال يتــم حتديــد الكلــامت ُمســبًقا مــن ِقبــل املعلــم 

أو مراجعتهــا أو حفظهــا مــن ِقبــل التالميــذ، ويكــون 

اإلمــــالء مضبوًطـــا بالشكـــل(، مثـــــال: »درج ـ طفـــل ـ 

ــب«. ــط ـ حط ــح ـ دب ـ ق قمـ

التطبيق

يكتب املعلم بعض كلامت الدمج عىل السبورة، ويطلب منهم 

قراءهتا، ورسم ما تدل عليه هذه الكلامت.

نشاط إضافي

م  ويقسِّ الفصل،  داخل  خمتلفة  بأماكن  بطاقات  املعلم  خُيبئ 

التالميذ إىل جمموعات، ويعطي كل جمموعة ثالث بطاقات مكتوًبا 

البطاقات،  قراءة  جمموعة  كل  من  ويطلب  دمج(،  )كلامت  عليها 

والبحث عن الصور امُلعربة عن هذه الكلامت، واملجموعة التي جتد 

البطاقات الثالث أواًل تكون هي الفائزة.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

.................. .................. .................. ..................

قربطمن

................................................................................................

ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَميِّ
َن َكِلَمًة.   َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

َنٍة.  ُل اأَلْصَواَت اْلَمْسُموَعَة إَلى ُرُموٍز َمْكُتوَبٍة َوْفَق َقَواِعَد ُمَعيَّ َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَحوِّ

اْكُتْب َما ُيْمَلى َعَلْيَك: 7َنَشاط 

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ط( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ

ْكِل: 6َنَشاط  اِلَيِة َمَع َضْبِط الُحُروِف ِبالشَّ ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ  َكوِّ
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اأَلْهَداُف: 

.................. .................. .................. ..................

 َز  –  ِز  –  ُز  -  ْز           َس  –  ِس  –  ُس  -  ْس           َد  –  ِد  –  ُد  -  ْد          

 =    ..........+  ..........+  ............ 

 =    ..........+  ..........+  ............ 

 =    ................+  ................

ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ِحيَحِة. َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة:  َيْكُتُب الُحُروَف ِباتَِّجاَهاِتَها الصَّ

ُل الَكِلَمَة إَلى أَْصَواٍت. : ُيَحلِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ِل:1َنَشاط  ْوَت الُمَناِسَب للَحْرِف اأَلوَّ اْخَتِر الصَّ

ِل الَكِلَماِت إَلى َأْصَواٍت:3َنَشاط  َحلِّ

أََسد

ِطْفل

ِزر

ْكِل:2َنَشاط  َل َمَع َضْبِطِه ِبالشَّ اْكُتِب الَحْرَف اأَلَوَّ
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الحظ وتعلم

اختر الصوت المناسب للحرف األول:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز احلركات القصرية.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من كل تلميذ أن يالحظ الصور املوجودة يف كتاب التلميذ، وينطقها، ويدد صوت احلرف األول، ثم يرسم 
دائرة حول الصوت  املناسب للحرف األول. 

اإلجابة:  )دراجة - َد(، )سنجاب - ِس(، )زجاجة - ُز(

اكتب الحرف األول مع ضبطه بالشكل:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة:
- يميز أصوات احلروف يف الصور املنطوقة.

- يكتب احلروف باجتاهاهتا الصحيحة.

شرح النشاط:  

األول عىل  كتابة احلرف  ثم  األول،  الصوت  ليحددوا  برتكيز  للصورة، ونطقها  النظر جيًدا  أن عليهم  املعلم هلم  يرشح 
السطر؛ مراعني االجتاهات الصحيحة مع ضبطه بالشكل. 

اإلجابة:  )َس - سمكة(، )ُد - ُدب(، )ِق - ِقطار(، )َم - َمزرعة(

حلل الكلمات إلى أصوات:3نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: يلل الكلمة إىل أصوات.

شرح النشاط:  

فها، ثم قراءة الكلامت، وحتليلها إىل أصوات منفردة، ثم كتابة كل صوت  يطلب املعلم من التالميذ النظر إىل الصور وتعرُّ
عىل حدة.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف:  ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ِحيَحِة. َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة:  َيْكُتُب الُحُروَف ِباتَِّجاَهاِتَها الصَّ

ُل الَكِلَمَة إَلى أَْصَواٍت. : ُيَحلِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

)د - ز - ب()ز - ج - ر()د - أ - س(

...............................................................................................................

بر أط جر ح نز

َن َكِلَمًة.  َنَشاط 4: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ
َن َكِلَمًة.  َنَشاط 5: َدْمٌج وِكَتاَبٌة: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

ْعِبيِر َعِن الَكِلَمِة.   َنَشاط 6: ِقَراَءٌة وِكَتاَبٌة: َيْدُمُج أَْصَواَت الُحُروِف للتَّ

اِلَيِة: 5َنَشاط  ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ  َكوِّ

اْقَرْأ َواْرُسْم:6َنَشاط 

 اْخَتْر َوَأْكِمْل:4َنَشاط 

َجرَس ِقرْدُدب

ُز........... ـد .............ـرَس.............بَق

٧٧

اختر وأكمل:4نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة: 

ن كلمة. - يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

- يدد الَعالقة بني شكل احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

أصواهتا  ف  وتعرُّ املكتوبة،  احلروف  وقراءة  التلميذ،  كتاب  يف  املوجودة  الصور  يالحظ  أن  تلميذ  كل  من  املعلم  يطلب 

لتحديد احلرف الناقص، ورسم دائرة حوله.

ن كلمات من الحروف التالية:5نشاط  كوِّ

هدف النشاط:  

ن كلمة. دمج وكتابة: يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يرشح املعلم للتالميذ أن عليهم قراءة احلروف التي بني القوسني بعناية، وحماولة ترتيبها لتكوين كلمة ذات معنى. 

اقرأ وارُسم:٦نشاط 

هدف النشاط:  

دمج وكتابة: يدمج أصوات احلروف للتعبري عن الكلمة.

شرح النشاط:  

ن من قراءة الكلمة، ثم رسم صورة ُمعربة عنها. • يطلب املعلم من التالميذ دمج األصوات للتمكُّ

يمر املعلم عليهم أثناء الرسم؛ ليتأكد من مدى استيعاهبم للنشاط، وُيْثنِي عىل جمهوداهتم. •

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف:  ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ِحيَحِة. َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة:  َيْكُتُب الُحُروَف ِباتَِّجاَهاِتَها الصَّ

ُل الَكِلَمَة إَلى أَْصَواٍت. : ُيَحلِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

)د - ز - ب()ز - ج - ر()د - أ - س(

...............................................................................................................

بر أط جر ح نز

َن َكِلَمًة.  َنَشاط 4: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ
َن َكِلَمًة.  َنَشاط 5: َدْمٌج وِكَتاَبٌة: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

ْعِبيِر َعِن الَكِلَمِة.   َنَشاط 6: ِقَراَءٌة وِكَتاَبٌة: َيْدُمُج أَْصَواَت الُحُروِف للتَّ

اِلَيِة: 5َنَشاط  ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ  َكوِّ

اْقَرْأ َواْرُسْم:6َنَشاط 

 اْخَتْر َوَأْكِمْل:4َنَشاط 

َجرَس ِقرْدُدب

ُز........... ـد .............ـرَس.............بَق
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اأَلْهَداُف: 
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ِصاًل َوُمْنَفِصاًل(. ُز َشْكَل الَحْرِف )ُمتَّ َنَشاط 7:  ِقَراَءٌة: ُيَميِّ
وَرَة اْلُمناِسَبَة للَحْرِف. ُد الصُّ َنَشاط 8:  َوْعٌي َبَصِريٌّ َوِقَراَءٌة: ُيَحدِّ

ُف أَنَّ الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقَة َيِتمُّ َتْمِثيُلها ِبُلَغٍة َمْكُتوَبٍة.  َنَشاط 9: َيَتَعرَّ

الِحْظ َوِصْل:7َنَشاط 

اْقَرْأ َوِصْل:8َنَشاط 

ِقرْد

فَرَاَشة

طَاووس

َسَمك

أَرْنَب

تـَْمر

اِلَيَة:9َنَشاط  ِل الَكِلَماِت التَّ َحلِّ

ِطْفلَمـطَـرِقرْد
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الحظ وِصل:٧نشاط 

هدف النشاط:  

قراءة: يميز شكل احلرف متصاًل ومنفصاًل.

شرح النشاط:  

d .يرشح املعلم للتالميذ أن احلرف يمكن أن ُيكتب بأكثر من طريقة إذا كان يف أول أو وسط أو آخر الكلمة

d   .يطلب منهم قراءة احلروف املوجودة بالكتاب

d  ــة ــه يف املجموع ــل ل ــرف املامث ــة( باحل ــروف املنفصل ــة األوىل )احل ــرف يف املجموع ــوا كل ح ــم أن يوصل ــب منه يطل
ــة(. ــة )احلــروف املتصل الثاني

اقرأ وِصل:8نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي وقراءة: يميز الصورة املناسبة للحرف.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ أن يقرءوا الكلامت املوجودة بالكتاب، ثم يوصلوا كل كلمة بالصورة املناسبة.

حلل الكلمات التالية:9نشاط 

هدف النشاط:  

يتعرف أن الكلامت املنطوقة يتم متثيلها بلغة مكتوبة.

شرح النشاط:  

d يكتب املعلم كلمة )قرد( عيل السبورة، ثم يسأل التالميذ: ما احلروف التي تتكون منها الكلمة؟

d .يستنبط املعلم اإلجابة منهم، ثم يكتب احلروف متفرقًة عىل السبورة كام هو موضح بالكتاب

d .يطلب املعلم منهم أن يقوموا بتحليل بقية الكلامت بنفس الطريقة

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

2نشاط 

ِش

ْش

َش

ُش

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه: اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرِف )ش( ِبالصُّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

اْرُسْم َأْشَياَء ِبَها َصْوُت َحْرف )ش(:    1َنشاط 

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

٧9

حرف الشين )ش(

تهيئة

خُيرج املعلم بطاقة عليها حرف الشني، ثم يقول للتالميذ: هذا  
احلرف اسمه شني، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 
ثم  ومكسوًرا،  ومضموًما  ومفتوًحا  ساكًنا  الشني  حرف  بصوت 

يكي هلم قصة صوت حرف الـ)ش(: 

اًرا، وكل يوم يذهب إىل احلديقة ليكرس الشجر  »شادي يعمل نجَّ
والشامعات،  كالشباك  أثاًثا  منه  ليصنع  اخلشب؛  منه  ويأخذ  امليت 

قائاًل: ْش ْش ْش ْش«. 

فقط،  ساكًنا  صوته  وينطق  )ش(  حرف  بطاقة  املعلم  خُيرج 
صوت  هبا  كلمة  يف  يفكر  أن  يستطيع  منكم  من  التالميذ:  ويسأل 
هو  الصوت  هذا  هل  يسأل:  ثم  يرشب(؟   - )ُعشب  مثل  )ش( 
)شجرة  مثل:  صوًرا،  ويعرض  )ش(؟  حلرف  الوحيد  الصوت 
الرتكيز  مع  بوضوح،  )شجرة(  كلمة  وينطق  رشاع(،  ـ  شعلة  ـ 
فتحة،  )ش(؟  حرف  عىل  نضعها  حركة  أي  ويسأل:  )َش(..  عىل 
الرتكيز  مع  بوضوح،  )رشاع(  كلمة  وينطق  )َش(،  بطاقة  وخُيرج 
عىل )ِش(.. ويسأل: أي حركة نضعها عىل حرف )ش(؟ كرسة، 
وخُيرج بطاقة )ِش(، وينطق كلمة )شعلة( بوضوح، مع الرتكيز عىل 
)ُش(.. ويسأل: أي حركة نضعها عىل حرف )ش(؟ ضمة، وخُيرج 

بطاقة )ُش(.

ارُسم أشياء بها صوت حرف )ش(:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت:
- يدد الَعالقة بني شكل احلرف وصوته.

- يعربِّ بالرسم.

شرح النشاط:  

التالميذ  من  يستنبط  ثم  بوضوح،  )ش(  حرف  املعلم  ينطق 
يرسموا  أن  منهم  يطلب  ثم  )ش(،  حرف  هبا  التي  األشياء 

أشياَء من وحي خياهلم هبا صوت )ش(.

انطق وِصل صوت حرف )ش(٢نشاط 
بالصورة المناسبة له:

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز احلركات القصرية.

شرح النشاط:  

التالميذ قراءة حرف الشني بحركاته األربعة  يطلب املعلم من 
منهم  يطلب  ثم  التلميذ،  كتاب  يف  ُش(   - ِش   - َش   - )ْشْ 
وتوصيل  وتركيز،  هبدوء  ونطقها  املوجودة،  الصور  مالحظة 
احلرف بالصورة التي هبا صوته، وجيب أن يتأكد املعلم من نطق 

التالميذ الصحيح للكلامت.
اإلجابة:  

)َش - شمع. ِش - رشاع. ُش - شعلة. ْش - عشب(.

التطبيق

يقوم املعلم بطبع أربع ورقات للحركات األربعة )لكل حركة 
ورقة(، ثم يلصقها عىل أرضية الفصل يف األركان األربعة، ثم يقول 
بعض الكلامت، مثل: )شمس ـ رشاع ـ رشب ـ مفرش ـ شعلة - 
شتاء ـ عشب ـ يرشب(، ويقفز التالميذ قفزًة واحدًة يف اجتاه الركن 

الذي به حركة الشني يف الكلمة.

نشاط إضافي

بعدة  )ش(  صوت  هبا  أشياء  أو  صور  جمموعة  املعلم  خُيبئ 
م التالميذ ألربع جمموعات، كل جمموعة  حركات خمتلفة، ثم يقسِّ
مسئولة عن حركة للحرف، ويعطي ُكلَّ فريق سلة، ويطلب منهم 
عنها  املسئولني  باحلركة  )ش(  صوت  هبا  أشياَء  مخسِة  عن  البحث 

ووضعها يف السلة.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

2نشاط 

ِش

ْش

َش

ُش

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه: اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرِف )ش( ِبالصُّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

اْرُسْم َأْشَياَء ِبَها َصْوُت َحْرف )ش(:    1َنشاط 

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ش( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ش(: 3َنَشاط 

ِشـِش

ْشـْش

ُشـُش

َشـَش َشـَش
ُشـُش

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 3 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

اْكُتْب َحْرَف )ش(:  4َنَشاط 

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

ِعْنَدما َتْكَبُر َماَذا 

ُتِحبُّ أْن َتْعَمَل؟

َشاِدي       أَْخَشاب      أَْشَجار 

َوْرَشُته       ِمْنَشار      َشاكُوش
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تهيئة

أول  الشني يف  السبورة ثالث كلامت حلرف  املعلم عىل  يكتب 
منهم  ويطلب  قش(،  ـ  ُعشب  ـ  )شمس  الكلمة  وآخر  ووسط 
رسم خط حتت حرف )ش( يف كل كلمة، ثم يطلب منهم مالحظة 
شكله  أن  أم  الكلمة  يف  موضعه  حسب  يتغري  هل  احلرف:  شكل 
السبورة،  منفصاًل عىل  بطاقة حرف )ش(  يتغري؟ ويضع  ثابت ال 
ويوضح هلم أن هذا الشكل يكون فقط يف آخر الكلمة -ليس يف 
كل احلاالت- ثم يضع بطاقة حلرف الشني متصاًل )شـ(، ويوضح 
ـ  )شمس  مثل:  الكلمة،  ووسط  أول  يف  يأيت  الشكل  هذا  أن  هلم 
واملنفصل  املتصل  بشكليه  الشني  املعلم حرف  يكتب  ثم  ُعشب(، 

عىل السطر، موضًحا االجتاهات الصحيحة له. 

)ا(  استمع وارسم دائرة مكان 3نشاط 
صوت حرف )ش(:

هدف النشاط:  
وعي صويت:  

- يلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.
- يدد شكل حرف متكرر يف جمموعة من الكلامت.

شرح النشاط:  
كتاب  يف  املوجودة  الصور  أسامء  التالميذ  من  املعلم  يستنبط 
التلميذ، ثم يطلب منهم أن يددوا مكان صوت حرف )ش( 
الشكل  عىل  الصحيح  املكان  يف  دائرة  يرسموا  ثم  الكلمة،  يف 

املوجود بالكتاب.
اإلجابة:  )شمس - عشب - ُعش(

)ب(  استمع ثم ارسم دائرة حول 3نشاط 
حرف )ش( فيما يلي:

هدف النشاط:  
وعي برصي: يدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.

شرح النشاط:  
من  يصنع  ماهر،  نجار  »شادي  شادي:  قصة  املعلم  يقرأ 
ورشته  إىل  يوم  كل  يذهب  األثاث،  أمجل  األشجار  خشب 
عىل  كتابتها  مع  صناعته«  يف  والشاكوش  املنشار  ويستعمل 
من  أيٌّ  مالحظة:  تستطيعون  هل  التالميذ:  ويسأل  السبورة، 
يبدو  وكيف  )ش(؟  حرف  هو  السبورة  عىل  احلروف  هذه 
شكله؟ وهل يتغري شكله؟ ويدد حرف )ش( يف أول ووسط 
وآخر الكلمة، مؤكًدا أن شكل احلرف يتغري حسب موقعه يف 
برتكيز  ينظروا  أن  منهم  ويطلب  الكلمة،  آخر  ـ  وسط  ـ  أول 
احلرف،  ويددوا  التلميذ،  كتاب  يف  املوجودة  الكلامت  إىل 

ويرسموا دائرة حوله. 

نشاط استماع استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

يسـأل املعلـم التالميـذ: ما مهنـة شـادي؟ وهل مهنتـه مهمة؟ 
وملـاذا؟ وعندمـا تكرب، ماذا تريـد أن تعمل؟ وملـاذا؟ ويبدأ كل 

تلميـذ )يف دوره( بالتحـدث عـن املهنة التـي يبها.

اكتب حرف )ش(:4نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية: 
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم إعادة النظر إىل حرف )ش( املكتوب عىل السبورة، 
ثم يكتب هلم يف اهلواء حرف )ش( باجتاهاته الصحيحة )ويمكن 
املعلم  ب  السبورة، ويصوِّ أن يقوم بعضهم بكتابة احلرف عىل 
منهم  يطلب  ثم  خطأ(  أي  وجد  إذا  هبا  يكتبون  التي  الطريقة 

اتباع النقط، وكتابة احلرف بحركاته األربعة يف كتاب التلميذ.

التطبيق

يضـع املعلـم عـىل أرضيـة الفصل ثالثـة أكـواب كبـرية مكتوًبا 
عـىل كل منها شـكل حرف )ش( يف )أول ـ وسـط ـ آخـر( الكلمة، 
ثـم يعطيهـم كـرًة صغـريًة، ويطلـب منهـم أن يسـتمعوا إىل الكلمة 
التـي ينطقهـا ويددوا مواضـع حـرف )ش(، ثم يقذفـوا بالكرة يف 

املناسـب. الكوب 

نشاط إضافي

يسـتطيع التالميـذ كتابـة حـرف )ش( بطـرق خمتلفـة، مثـال: 
)ش - شـمس . ش - عـش. ش - قـش( بطباشـري عىل كانسـون 
أسـود  أو عـىل الرمل أو بألوان املاء، ُمسـتخدمني ُفرشـاة التلوين.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

َشْمع

)م - ش - س(

)م - ع - ش(

ُز أْصَواَت الُحُروِف. َنَشاطا 5، 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَميِّ
َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف لَيْقَرأَ َكِلَمًة.

َن َكِلَماٍت:6َنَشاط  َرتِِّب الُحُروَف ِلُتَكوِّ

وَرَة الُمَناِسَبَة: 7َنَشاط   اْقَرْأ َواْخَتِر الصُّ

َشْمس

ُعش

ِشَاع

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ش( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ

 =   ............+ .................+  ............ 

 =   ............+ .................+  ............ 

.................................

.................................

.................. .................. .................. ..................

٨١

تهيئة

 يكتـب املعلـم كل حـرف مـن احلـروف التاليـة عـىل بطاقـة: 
)ش ـ م ـ س ـ ط ـ ج ـ ح ـ ر ـ ب ـ ق ـ ف(، ثـم يـأيت بلعبـة عـىل 
شـكل خـالط )أو صـورة عـىل شـكل خـالط(، ويطلـب من كل 
تلميـذ دمـج احلـروف مـع بعضهـا يف اخلـالط؛ ليكـون كلمة من 
كلـامت الدمج، مثل: )شـمس ـ شـط ـ قش ـ بقـرة ـ حجر ـ بحرـ 
رشب ـ ُجحـرـ فـرش(، ويبـدأ كل تلميـذ أو جمموعـة يف ترتيـب 
ن كلمـة، ويقدمهـا عـىل طبـق للمعلـم بالرتتيـب  احلـروف ليكـوِّ

الصحيـح، مـع الضبط بالشـكل.

 انظر إلى الصور واكتب حرف )ش(5نشاط 
 مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة:
يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة. 

كتابة - املهارات األساسية:
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  يالحظ  أن  تلميذ  كل  من  املعلم  يطلب 
التلميذ، ويستنبط منهم أسامء الصور والنطق الصحيح  كتاب 
هلا، ثم يطلب منهم حتديد صوت )ش( املوجود هبا بحركته، ثم 

كتابته مضبوًطا بالشكل.

اإلجابة:  
)َش - شجرة. ُش - شعلة. ِش - رشاع. ْش - عشب(.

ن كلمات:٦نشاط  رتب الحروف لتكوِّ

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز أصوات احلروف يف أول ووسط وآخر الكلمة.

ن كلمة . دمج: يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

كتابة: يكتب احلروف العربية باجتاهات صحيحة.

شرح النشاط:  

يرشح املعلم للتالميذ أن عليهم حماولة ترتيب احلروف املكتوبة 
بني القوسني لتكوين كلمة، مع االستعانة بالصور.

 اقرأ واختر الصورة المناسبة: ٧نشاط 

هدف النشاط:  

ن كلمة. وعي صويت ودمج: يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ دمج األصوات لقراءة الكلامت، ثم 
توصيل كل كلمة بالصورة التي تعرب عنها.

التطبيق

يكتب املعلم بعض كلامت الدمج عىل السبورة، ولكن ينقصها 
حرف يف )أول ـ وسط ـ آخر الكلمة(، ويطلب منهم قراءهتا ملعرفة 

احلرف الناقص: )شمـ ... ـ حلـ ... ـ جـ...ل -....فل(.

نشاط إضافي

خيتاروا  أن  منهم  ويطلب  جمموعات،  إىل  التالميذ  املعلم  م  يقسِّ
واحًدا منهم ليكتب كلمة عىل السبورة، وبعد أن خيرج هذا التلميذ 
يعطي املعلم باقى أفراد املجموعة صورة )إلحدى كلامت الدمج(، 
بوضوح  الصورة  عن  امُلعربة  الكلمة  بنطق  املجموعة  باقي  ويقوم 
هي  الفائزة  واملجموعة  وهكذا..  )شمس(  صورة  مثال:  لزميلهم.. 

من تنطق وتكتب الكلامت بشكل صحيح. 

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

َشْمع

)م - ش - س(

)م - ع - ش(

ُز أْصَواَت الُحُروِف. َنَشاطا 5، 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَميِّ
َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف لَيْقَرأَ َكِلَمًة.

َن َكِلَماٍت:6َنَشاط  َرتِِّب الُحُروَف ِلُتَكوِّ

وَرَة الُمَناِسَبَة: 7َنَشاط   اْقَرْأ َواْخَتِر الصُّ

َشْمس

ُعش

ِشَاع

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ش( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ
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اأَلْهَداُف: 

1نشاط 

َذ

ُذ

ِذ

ْذ

وَرِة الَِّتي ِبَها َصْوُت َحْرِف )ذ(: اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الصُّ

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ وِقَراَءٌة: ُيَحدِّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

َوَر الُمَناِسَبَة ِلُكلِّ َحْرٍف: 2َنَشاط  ِن الصُّ َلوِّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف



ين
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ر 

و
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ــ
ــ
ــ
ــ
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١٦٥٨٢

حرف الذال )ذ(

تهيئة

خُيرج املعلم بطاقة عليها حرف الذال، ثم يقول للتالميذ: هذا  
احلرف اسمه ذال، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 
ثم  ومكسوًرا،  ومضموًما  ومفتوًحا  ساكًنا  الذال  حرف  بصوت 

يكي هلم قصة صوت حرف )ذ(: 

»كان الفالح يزرع َبذرة الذرة ُمستخدًما الفأس التي حيملها عىل 
ذراعه، بينام يلعب أبناؤه حوله يف احلقل، وفجأًة صاح ابنه الصغري: 
)ْذْذْذ(، فنظر الفالح فرأى ذئًبا يقرتب فأمسك بصخرة ورماه فابتعد 

مرسًعا، وهو جير ذيله الكبري وراءه«. 

فقط،  ساكًنا  صوته  وينطق  الذال،  حرف  بطاقة  املعلم  خُيرج 
صوت  هبا  كلمة  يف  يفكر  أن  يستطيع  منكم  من  التالميذ:  ويسأل 
الصوت  هو  الصوت  هذا  هل  يسأل:  ثم  )جذر(؟  مثل:  )ذ(، 
الوحيد حلرف )ذ(؟ ويعرض صور )ذهب ـ ذراع ـ ذبابة ـ ذئب(، 
وينطق كلمة )ذهب( بوضوح، مع الرتكيز عىل )َذ(... ويسأل: أي 
وينطق  )َذ(،  بطاقة  وخُيرج  فتحة،  )ذ(؟  حرف  عىل  نضعها  حركة 
كلمة )ذئب( بوضوح، مع الرتكيز عىل )ِذ(... ويسأل: أي حركة 
كلمة  وينطق  )ِذ(،  بطاقة  وخُيرج  كرسة،  )ذ(؟  حرف  عىل  نضعها 
)ذبابة( بوضوح، مع الرتكيز عىل )ُذ(... ويسأل: أي حركة نضعها 

عىل حرف )ذ(؟ ضمة، وخُيرج بطاقة )ُذ(.

 ارسم دائرة حول الصورة 1نشاط 
التي بها صوت حرف )ذ(:

هدف النشاط:  

وعي صويت: يدد الَعالقة بني شكل احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

يرشح املعلم هلم أن عليهم مالحظة الصور املوجودة يف كتاب 
التلميذ، ثم يستنبط منهم أسامء الصور، مع التأكد من النطق 
السليم حلرف الذال )عىل أن يكون طرف اللسان بني األسنان( 
والتمييز بني حريف )ذ( ، )ز(، ثم يطلب منهم رسم دائرة حول 

الصورة التي هبا صوت )ذ(.
اإلجابة:   )جذر - أذن - ذراع - ذيل(.

ن الصور المناسبة لكل حرف:٢نشاط  لوِّ

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز احلركات القصرية.

شرح النشاط:  

األربعة  بحركاته  )ذ(  حرف  قراءة  التالميذ  من  املعلم   يطلب 
منهم  يطلب  ثم  التلميذ،  كتاب  يف  املكتوبة  ُذ(  ِذ-   - َذ   - )ْذْ 
احلرف  وتلوين  هبدوء،  ونطقها  املوجودة،  الصور  مالحظة 

بالصورة التي هبا صوت احلرف.

اإلجابة: 

 )َذ - َذهب ،  ِذ - ِذراع  ،  ُذ - ُذبابة  ،  ْذ - ِجْذر(

التطبيق

م املعلم السبورة إىل أربعة أجزاء )ْذ ـ َذ ـ ِذ ـ ُذ(، ثم يوزع  يقسِّ
التالميذ، ويطلب منهم نطقها، وحتديد  الذال عىل  بطاقات حرف 
احلركة التي عىل احلرف، ثم لصقها يف املكان املناسب عىل السبورة.

نشاط إضافي

يقوم املعلم بطباعة أو رسم صور خمتلفة، مثل: )ذئب ـ ذبابة ـ 
ذهب ـ ذرة ـ بذرة ـ جذر ـ ذراع(، ويعطي ُكلَّ تلميذ صورة، ثم 
يرسم دائرة عىل أرضية الفصل، ويطلب من كل منهم أن ينطق اسم 

الصورة التي بيده؛ فإذا كان هبا صوت الذال يقفز داخل الدائرة.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ذ( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ذ(: 3َنَشاط 

ِذِذ

ْذْذ

ُذُذ

َذَذ َذ
ُذ

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )1(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 3 )ب( :اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

َما َأْكَثُر الِحَصِص 
َها؟  الَِّتي ُتِحبُّ

َوِلماَذا؟

اْكُتْب َحْرَف )ذ(:  4َنَشاط 

ْث َذَهَبت      َذَهِبيَّة       أََخَذت اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

 بَْذَرة       َعْذب       اْعَتَذَرت

٨٣

تهيئة

أول  يف  )ذ(  حلرف  كلامت  ثالث  السبورة  عىل  املعلم  يكتب 
رسم  منهم  ويطلب  منذ(،  ـ  جذر  ـ  )ذهب  الكلمة  وآخر  ووسط 
شكل  مالحظة  منهم  يطلب  ثم  كلمة،  كل  يف  احلرف  حول  دائرة 
احلرف: هل يتغري حسب موضعه يف الكلمة أم أن شكله ثابت ال 
يتغري؟ ويوضح أن شكل حرف )ذ( ثابت ال يتغري، ثم يقوم املعلم 

بكتابة احلرف عىل السطر، موضًحا االجتاهات الصحيحة له. 

 ) ا (  استمع وارسم دائرة مكان 3نشاط 
صوت حرف )ذ(:

هدف النشاط:  

وعي صويت: 
- يلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.

- يدد شكل حرف متكرر يف جمموعة من الكلامت.

شرح النشاط:  

يستنبط املعلم من التالميذ أسامء الصور املوجودة يف كتاب التلميذ، 
صوت  مكان  ويددون  صحيًحا،  نطًقا  الصور  هذه  ينطقون  ثم 
الشكل  عىل  الصحيح  املكان  يف  عالمة  ويضعون  )ذ(،  حرف 

املوجود بكتاب التلميذ.
اإلجابة:  )ذيل - جذر - قنفذ(.

 )ب(  استمع ثم ارسم دائرة 3نشاط 
حول حرف )ذ( فيما يلي:

هدف النشاط:  

وعي برصي: يدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.

شرح النشاط:  

منها  أمها وأخذت  إىل  املعلم قصة ذهبية: »ذهبت ذهبية  يقرأ 
َبذرة لتزرعها وتسقيها باملاء العذب« مع كتابتها عىل السبورة، 
ويسأل التالميذ: هل تستطيعون مالحظة: أيٌّ من هذه احلروف 
عىل السبورة هو حرف )ذ(؟ وكيف يبدو شكله؟ وهل يتغري 
مؤكًدا  الكلمة،  وآخر  ووسط  أول  يف  احلرف  ويدد  شكله؟ 
أن شكل احلرف ال يتغري حسب موقعه يف أول ـ وسط ـ آخر 
الكلمة، ويطلب منهم أن ينظروا برتكيز إىل الكلامت املوجودة 
يف كتاب التلميذ، ويددوا حرف )ذ(، ويرسموا دائرة حوله. 

نشاط استماع 

استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعربِّ عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

يسـأل املعلـم كل تلميـذ: هـل لديـَك قصـة لـيء تفضلـه يف 
املدرسـة مثـل ذهبيـة؟ حدثنـا عـن قصتـك املفضلـة.

اكتب حرف )ذ(:4نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية: 
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ إعادة النظر إىل حرف )ذ( املكتوب 
باجتاهاته  )ذ(  حرف  كتابة  منهم  ويطلب  السبورة،  عىل 
عىل  احلرف  بكتابة  بعضهم  يقوم  أن  )ويمكن  الصحيحة 
وجد  إذا  هبا  يكتبون  التي  الطريقة  املعلم  ب  ويصوِّ السبورة، 
أي خطأ(، ثم يطلب منهم اتباع النقط، وكتابة احلرف بحركاته 

األربعة يف كتاب التلميذ.

التطبيق

يكتب املعلم كلامت دمج عىل السبورة ينقصها حرف الذال يف 
عدة مواضع خمتلفة )... قن ـ أ... ن(، ويطلب منهم قراءة الكلمة 
ملعرفة احلرف الناقص، وكتابة حرف )ذ(، مع مالحظة أن شكله ال 

يتغري يف أول ووسط وآخر الكلمة.

نشاط إضافي

خمتلفـة  طـرق  بعـدة  )ذ(  حـرف  كتابـة  التالميـذ  يسـتطيع 
)بطباشـري عـىل كانسـون أسـود أو عـىل الرمـل أو بألـوان املـاء، 

التلويـن(. ُفرشـاة  مسـتخدمني 

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ذ( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ذ(: 3َنَشاط 

ِذِذ

ْذْذ

ُذُذ

َذَذ َذ
ُذ

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )1(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 3 )ب( :اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

َما َأْكَثُر الِحَصِص 
َها؟  الَِّتي ُتِحبُّ

َوِلماَذا؟

اْكُتْب َحْرَف )ذ(:  4َنَشاط 

ْث َذَهَبت      َذَهِبيَّة       أََخَذت اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

 بَْذَرة       َعْذب       اْعَتَذَرت
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اأَلْهَداُف: 

.................. .................. .................. ..................

أسـ............. أ............. ن............. قن ............. ب 

..................................................................................

نقذأ

 =    ..........+  ..........+  ............ ..................................................

 =    ..........+  ..........+  ............ ..................................................

 =    ..........+  ..........+  ............ ..................................................

 =    ..........+  ..........+  ............ ..................................................

ُز أْصَواَت الُحُروِف. َنَشاطا 5، 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَميِّ
َنٍة.  ُل اأَلْصَواَت اْلَمْسُموَعَة إَلى ُرُموٍز َمْكُتوَبٍة َوْفَق َقَواِعَد ُمَعيَّ َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَحوِّ

اِلَيَة ِبالَحْرِف الُمَناِسِب:  6َنَشاط  )ا( َأْكِمِل الَكِلَماِت التَّ

ْن َكِلَماٍت: )ب( رتِِّب الُحُروَف َوَكوِّ

اإِلْمالُء: 7َنَشاط 

أََسـ............. أُ............. ن............. َقن ............. ب

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ذ( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ
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١٦9٨٤

تهيئة

يكتب املعلم جممـــوعة من الصور لكلامت الدمج )مثـــال: 
ذقن ـ أذن ـ أسد ـ مطر ـ لبن ـ مجل(، ويطلب من التالميذ مالحظة 
كل  صوت  هلم  ليتبني  ووضوح؛  هبدوء  الكلامت  ونطق  الصور، 
حرف، ويقوم كل وفق دوره بكتابة الكلامت حتت الصور امللصقة 

عىل السبورة.

 انظر إلى الصور واكتب حرف )ذ( 5نشاط 
مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  
وعي صويت كتابة: 

يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة. 
كتابة - املهارات األساسية:

يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.
شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  يالحظ  أن  تلميذ  كل  من  املعلم  يطلب 
هبا  املوجود  الذال  صوت  ويدد  وينطقها،  التلميذ،  كتاب 
بحركته، ثم يكتبه مضبوًطا بالشكل، وجيب أن يتأكد املعلم من 

نطق التالميذ الصحيح ألسامء الصور.
اإلجابة:  )ُذ - ذرة ، ِذ - ذئب ، َذ - ذهب ، ْذ - جْذر(.

 )ا( أكمل الكلمات التالية بالحرف المناسب:٦نشاط 

هدف النشاط:   
)دمج وكتابة(: 

- يميز أصوات احلروف يف أول ووسط وآخر الكلمة.
ن كلمة. ـ  يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  
يرشح املعلم هلم أن عليهم حماولة ترتيب احلروف املكتوبة بني 

القوسني لتكوين كلمة.

 )ب( رتب الحروف وكون كلمات:٦نشاط 

هدف النشاط:   

ن كلمة. )دمج وكتابة(:  يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يرشح املعلم هلم أن عليهم حماولة ترتيب احلروف املكتوبة بني 
القوسني لتكوين كلمة.

اإلمالء:٧نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة: 

حتويل األصوات املسموعة إىل رموز مكتوبة وفق قواعد معينة.

شرح النشاط:  

عليهم،  الكلامت  بعض  بإمالء  سيقوم  أنه  هلم  املعلم  يرشح 
سيقوم  حلها...  وعليهم  أحجية  عن  عبارة  ستكون  ولكنها 
املكان  يف  بكتابتها  هم  ويقومون  فقط،  حروف  بإمالء  املعلم 
لتكوين  يدجمون األصوات  ثم  التلميذ،  بكتاب  هلا  املخصص 
كلمة، وحل األحجية، وكتابتها يف املكان املخصص هلا )ينطق 
أن تكون هذه  ُبدَّ  مبينًا حركتها، وال  املعلم احلروف بوضوح 
التي  الدمج، وتتكون من نفس احلروف  الكلامت من كلامت 
أو  املعلم  ِقبل  من  ُمْسبًقا  الكلامت  حتديد  يتم  وال  درسوها، 
مراجعتها أو حفظها من ِقبل التالميذ، وجيب أن يكون اإلمالء 

مضبوًطا بالشكل: )ُأذن ـ َشجر ـ ِذَقن ـ َشمس(.

التطبيق

يلصق املعلم جمموعة من احلروف التي متت دراستها عىل أغطية 
م التالميذ إىل جمموعات، ويطلب من كل جمموعة  زجاجات، ويقسِّ
ن أكرب قدر ممكن من الكلامت من احلروف املوجودة أمامها،  أن تكوِّ

واملجموعة الفائزة هي صاحبة أكرب عدد من الكلامت.

نشاط إضافي

ويقسم  الفصل،  داخل  خمتلفٍة  أماكَن  يف  بطاقاٍت  املعلم  خُيبئ 
التالميذ إىل جمموعات، ويعطي كل جمموعة ثالث بطاقات مكتوًبا 
عليها كلامت دمج، ويطلب من كل جمموعة قراءة هذه البطاقات، 
جتد  التي  واملجموعة  الكلامت،  عن  املعربة  الصور  عن  والبحث 

البطاقات الثالث أواًل تكون هي الفائزة.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

2نشاط 

ِع

ْع

َع

ُع

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه: اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرِف )ع( ِبالصُّ

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

وَرَة الَِّتي ِبَها َصْوُت َحْرِف )ع(:    1َنَشاط  ِن الصُّ الِحْظ َوَلوِّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

٨٥

حرف العين )ع(

تهيئة

خُيرج املعلم بطاقة عليها حرف العني، ثم يقول للتالميذ: هذا  

احلرف اسمه عني، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 

ثم  ومكسوًرا،  ومضموًما  ومفتوًحا  ساكًنا  العني  حرف  بصوت 

يكي هلم قصة صوت حرف )ع(: 

ُشباك  من  ونظر  عنب،  هبا  ُعلبة  ومعه  الفصل  إىل  عيلٌّ  »جاء 

الفصل فرأى ُعصفوًرا يف ُعشه جائًعا يقول: ْع ْع ْع ْع«.

خُيـرج املعلـم بطاقـة حرف العـني وينطـق صوته سـاكًنا فقط، 

ويسـأل التالميـذ: من منكم يسـتطيع أن يفكر يف كلمـة هبا صوت 

العـني مثل: )َعـَدس ـ ُلعبة ـ زرع(؟ ثم يســـأل: هل هذا الصوت 

هو الصوت الوحيد حلــــرف )ع(؟ ويعـــــرض صــــور )علم 

ـ عنـب ـ عصفـور(، وينطـق كلمـة )علـم( بوضوح، مـع الرتكيز 

عـىل )َع(.. ويسـأل: أي حركـة نضعهـا عـىل حـرف )ع(؟ فتحة، 

وخُيـرج بطاقـة )َع(، وينطـق كلمـة )عنـب( بوضوح، مـع الرتكيز 

عـىل )ِع(.. ويسـأل: أي حركـة نضعهـا عـىل حـرف )ع(؟ كرسة، 

مـع  بوضـوح،  )عصفـور(  كلمـة  وينطـق  )ِع(،  بطاقـة  وخُيـرج 

الرتكيـز عـىل )ُع(.. ويسـأل: أي حركـة نضعهـا عىل حـرف )ع(؟ 

ضمـة، وخُيرج بطاقـة )ُع(.

ن الصورة التي بها صوت حرف )ع(:1نشاط  الحظ ولوِّ

هدف النشاط:  

وعي صويت:

يدد الَعالقة بني شكل احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

املوجودة،  الصور  يالحظوا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 

ويددوا التي هبا صوت حرف )ع(، ويلونوها.

 انطق وِصل صوت حرف )ع( ٢نشاط 
بالصورة المناسبة له:

هدف النشاط:  

وعي صويت:

يميز احلركات القصرية.

شرح النشاط:  

 يطلـب املعلـم من التالميذ قـراءة حـرف )ع( بحركاته األربعة 

)ْع ـ َع ـ ِع ـ ُع( املكتوبـة يف كتـاب التلميـذ، ثـم يطلـب منهـم 

مالحظـة الصـور املوجـودة، ويسـتنبط منهم النطـق الصحيح 

ألسـامء هـذه الصـور، ثـم توصيـل احلـرف بالصـورة التي هبا 

احلرف.  صـوت 

اإلجابة:  

)َع ـ علم ،  ُع ـ عصفور ،  ْع ـ ثعلب ،  ِع ـ عنب(.

التطبيق

يكــي املعلــم قصــة مــن تأليفــه أو يبحــث عــن قصــة مكتوبة 

يتكــرر هبــا حــرف )ع( أو هبــا كلــامت بحــرف )ع(، واملطلــوب 

مــن كل تلميــذ عنــد ســامع أيِّ كلمــة هبــا حــرف )ع( أن يقــف، 

وإذا كان واقًفــا جيلــس، وهكــذا.

نشاط إضافي

لعبة »التذوق«، وهي أن ُيغمض التلميذ عينيه، ويعطيه املعلم 

اسمه  يذكر  وعندما  فه،  يتعرَّ أن  وعليه  ليتذوقه  ِعنًبا  أو  عساًل 

صحيًحا يكتبه عىل السبورة مضبوًطا بالشكل.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

2نشاط 

ِع

ْع

َع

ُع

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه: اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرِف )ع( ِبالصُّ

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

وَرَة الَِّتي ِبَها َصْوُت َحْرِف )ع(:    1َنَشاط  ِن الصُّ الِحْظ َوَلوِّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ع( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ع(: 3َنَشاط 

ِعـِع

ْعـْع

ُعـُع

َعـَع َعـَع
ُعـُع

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 3 )ب( :اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

ُل؟ َما َحَيواُنَك الُمَفضَّ

اْكُتْب َحْرَف )ع(:  4َنَشاط 

ْث  َعاِدل          َعَسل       َزْرع اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

  َسَعاَدة        بَعْيَنْيه       َسِمع
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تهيئة

يضع املعلم بطاقة حرف )ع( بشكله املنفصل عىل السبورة، ويوضح 
للتالميذ أن هذا الشكل يكون فقط ىف آخر الكلمة، مثل: )زرع - قرع( 
)عـ(،  املتصل  بشكله  احلرف  بطاقة  ثم يضع  احلاالت،  وليس يف كل 
ويوضح هلم أن هذا الشكل يكون يف أول ووسط الكلمة، مثل: )علمـ  
ثعلبـ  عسل(، ثم يقوم املعلم بكتابة احلرف بشكليه املتصل واملنفصل 

عىل السطر، موضًحا االجتاهات الصحيحة له. 

) ا (  استمع وارسم دائرة مكان 3نشاط 
صوت حرف )ع(:

هدف النشاط:  

وعي صويت: 
- يلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.

- يدد شكل حرف متكرر يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  إىل  ينظروا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
ثم يددوا مكان  الصورة،  اسم  وينطقوا  التلميذ جيًدا،  كتاب 
عىل  الصحيح  املكان  يف  دائرة  ويرسموا  )ع(،  حرف  صوت 
الشكل املوجود بكتاب التلميذ، وجيب أن يتأكد املعلم من نطق 

التالميذ الصحيح ألسامء الصور.
اإلجابة:  )علم - ثعلب - زرع(.

)ب(  استمع ثم ارسم دائرة حول 3نشاط 
حرف )ع( فيما يلي:

هدف النشاط:  
وعي برصي: يدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.

شرح النشاط:  
يقرأ املعلم قصة عادل: »ذهب عادل إىل حديقة احليوان، وهناك 
ا يأكل عساًل وينام وسط الزرع... شعر عادل بالسعادة  رأى ُدبًّ
عىل  كتابتها  مع  كثرًيا«  عنه  سمع  فقد  بعينيه؛  الدب  لرؤية 
السبورة، ويسأل التالميذ: هل يستطيع أحدكم أن يالحظ: أيٌّ 
يبدو  وكيف  )ع(؟  حرف  هو  السبورة  عىل  احلروف  هذه  من 
شكله؟ وهل يتغري شكله؟ ويدد حرف )ع( يف أول ووسط 
متصاًل  ويكون  يتغري  احلرف  شكل  أن  مؤكًدا  الكلمة،  وآخر 
كل  يف  ليس   - آخرها  يف  ومنفصاًل  الكلمة،  ووسط  أول  يف 
احلاالت- ويطلب منهم أن ينظروا برتكيز للكلامت املوجودة 
يف كتاب التلميذ، ويددوا حرف )ع(، ويرسموا دائرة حوله. 

نشاط استماع 

استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

يسـأل املعلـم التالميـذ عـن حيـوان أطعمـوه يوًمـا مـا، ثـم 
يطلـب منهـم أن يتحدثـوا عـن احليوانـات وغذائهـا، وإضافة 

أيِّ معلومـة جديـدة عنهـا.

اكتب حرف )ع(:4نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية: 
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم إعادة النظر إىل حرف )ع( عىل السبورة، ويطلب 
الصحيحة  باجتاهاته  اهلواء  يف  )ع(  حرف  يكتبوا  أن  منهم 
السبورة،  عىل  احلرف  بكتابة  بعضهم  يقوم  أن  )ويمكن 
أي خطأ(،  إذا وجد  يكتبون هبا  التي  الطريقة  املعلم  ب  ويصوِّ
ثم يطلب منهم اتباع النقط، وكتابة احلرف بحركاته األربعة يف 

كتاب التلميذ.

التطبيق

اهلواء مرًة  أعينهم، وكتابة حرف )ع( يف  يطلب منهم إغامض 
منفصاًل، ومرًة أخرى متصاًل.

نشاط إضافي

للتلميـذ؛  عمـل عجينـة )أو إحضـار َصلصـال( وإعطاؤهـا 
ليشـكل حـرف )ع( متصـاًل ومنفصـاًل، مـع تشـكيل كلمـة أيًضا 

إن أمكـن.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَميِّ َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
َن َكِلَمًة.  : َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

َدٌة. ُف أَنَّ الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقَة َيِتمُّ َتْمِثيُلها ِبُلَغٍة َمْكُتوَبٍة لَها َقَواِعُد ُمَحدَّ َنَشاط 7: ِقَراَءٌة: َيَتَعرَّ

اِلَيَة:7َنَشاط  ِل الَكِلَماِت التَّ َحلِّ

َعَلم

ِعَنب

َعَسل

ْكِل: 6َنَشاط  اِلَيِة َمَع َضْبِطَها ِبالشَّ ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ  َكوِّ

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ع( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ

ُلَعب

٨٧

تهيئة

ويطلب  ل(،  ـ  س  ـ  )ع  ألحرف  لة  مشكَّ بطاقات  املعلم  يضع 
)َس(  )َع(  عليها  التي  باحلركة  بطاقة  كل  قراءة  التالميذ   من 
األصوات،  هذه  من  كلمة  تكوين  نحاول  بنا  هيا  يقول:  ثم  )ل(، 
وينطق األصوات ببطء مرة، ثم برسعة مرة أخرى إىل أن يصلوا لكلمة 
كلمة  ومعها  )عسل(،  صورة  املعلم  يعرض  النهاية  يف  ثم  )عسل(، 
)عسل(، ثم يضع عىل السبـــورة ثالثة أحرف أخرى )ش ـ ع ـ ر(، 
وحماولة  بحركاهتا،  احلروف  قراءة  منهم  ويطلب  شعر،  صورة  ويضع 

تكوين كلمة )شعر(، ثم يعرض صورة )عنب( ومعها كلمة )عنب(.

 انظر إلى الصور واكتب حرف )ع( 5نشاط 
مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.

كتابة - املهارات األساسية: 
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  يالحظ  أن  تلميذ  كل  من  املعلم  يطلب 
هبا  املوجود  )ع(  صوت  ويدد  وينطقها،  التلميذ،  كتاب 
بحركته، ثم يكتبه مضبوًطا بالشكل، وجيب أن يتأكد املعلم من 

نطق التالميذ الصحيح ألسامء الصور.

اإلجابة:  )َع - علم ، ِع - عنب ، ُع - عصفور ، ْع - ثْعبان(

ن كلمات من الحروف التالية مع ٦نشاط   كوِّ
ضبطها بالشكل:

هدف النشاط:  

ن كلمة. وعي صويت ودمج: يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

واحلروف  للصورة  جيًدا  النظر  عليهم  أن  للتالميذ  املعلم  يرشح 
غري املرتبة املوجودة يف كتاب التلميذ، ثم حماولة ترتيب احلروف 

لتكوين اسم الصورة.

حلل الكلمات التالية: ٧نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وقراءة:  

يتعـرف أن الكلـامت املنطوقـة يتـم متثيلهـا بلغـة مكتوبـة هلـا 
قواعـد حمـددة.

شرح النشاط:  

خالل  من  املكتوبة  الكلامت  قراءة  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
قراءة كل حرف بحركته بشكل منفصل، ثم دمج األصوات 

الثالثة لقراءة الكلمة، ثم حتليلها إىل حروف.

التطبيق

)نشاط ثنائي(

يعطي املعلم ُكلَّ تلميذين كلامٍت للحرف، وورقًة؛ فيقوم تلميذ 
بقراءة الكلمة املكتوبة يف الورقة، ويقوم تلميذ آخر بكتابة الكلمة 
بتبديل األدوار )يستخدم املعلم  النظر يف الورقة، ثم يقومان  دون 

كلامت الدمج، مثل: عسل ـ شعر ـ عنب ـ لعب ـ علم(.

نشاط إضافي

)من يمكنه حل اللغز؟(

ذلك  يمكنه  ومن  حله،  التالميذ  وياول  لغًزا،  املعلم  يعرض 
خيرج إىل السبورة، ويكتب احلل. 

أمثلة توضيحية: 

ــن  ــذه م ــدب ونأخ ــه ال ــذٍّ يب ــد وُمغ ــل مفي ــام مجي -  »طع
النحــل؛ فــام هــو؟«... ومــن يعــرف اإلجابــة خيــرج لكتابــة 

ــبورة. ــىل الس ــل( ع ــة )عس كلم

األوالد،  عند  قصرًيا  يكون  إنسان  كل  لدى  موجود  -  »يشء 
وطوياًل عند البنات، وخمتلف األلوان أصفر أو أسود أو بني؛ 
فام هو؟«... ومن يعرف اإلجابة خيرج لكتابة كلمة )شعر( 

عىل السبورة،  وهكذا.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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ِعَنب

َعَسل
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وَرَة الَِّتي ِبَها َصْوُت َحْرِف )و(:     ِن الصُّ  الِحْظ َوَلوِّ

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

وَرِة:2َنَشاط  ْبُط الُمَناِسُب للصُّ ِن الُمَربََّع الَِّذي ِبِه الضَّ  َلوِّ
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حرف الواو )و(

تهيئة

خُيرج املعلم بطاقة عليها حرف الواو، ثم يقول للتالميذ: هذا  
احلرف اسمه واو، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 
ثم  ومكسوًرا،  ومضموًما  ومفتوًحا  ساكًنا  الواو  حرف  بصوت 

يكي هلم قصة صوت حرف )و(: 

يغادر  أن  يتمنى  مساء  كل  ويف  الورد،  حيب  حاِلٌ  ولد  »وليد 
وعندما  الورد،  يزرع  كي  الفضاء؛  إىل  ويذهب  األرض  كوكب 

ه يفتح عينيه ويقول: ْوْوْوْوْو«. توقظه أمُّ

فقط،  ساكًنا  صوته  وينطق  )و(  حرف  بطاقة  املعلم  خُيرج 
صوت  هبا  كلمة  يف  يفكر  أن  يستطيع  منكم  من  التالميذ:  ويسأل 
الواو )مثل: ولد ـ وردة(؟ ثم يسأل: هل هذا الصوت هو الصوت 
ِوَشاح(،  ـ  وجوه  ـ  )ولد  صور  ويعرض  )و(؟  حلرف  الوحيد 
أي  ويسأل:  )َو(..  عىل  الرتكيز  مع  بوضوح،  )ولد(  كلمة  وينطق 
وينطق  )َو(،  بطاقة  وخُيرج  فتحة،  )و(؟  حرف  عىل  نضعها  حركة 
الرتكيز عىل )ِو(، ويسأل: أي حركة  كلمة )ِوَشاح( بوضوح، مع 
كلمة  وينطق  )ِو(،  بطاقة  وخُيرج  كرسة،  )و(؟  حرف  عىل  نضعها 
)وجوه( بوضوح، مع الرتكيز عىل )ُو(، ويسأل: أي حركة نضعها 

عىل حرف )و(؟ ضمة، وخُيرج بطاقة )ُو(.

ن الصورة التى بها 1نشاط   الحظ ولوِّ
صوت حرف )و(:

هدف النشاط:  

وعي صويت: 

يدد الَعالقة بني شكل احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

يطلــب املعلــم مــن التالميــذ أن يالحظــوا الصــور املوجودة، 
ويلونــوا الصــور التــي هبا صــوت )و(.

ن المربع الذي به الضبط٢نشاط  لوِّ
المناسب للصورة:

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز احلركات القصرية.

شرح النشاط:  

األربعة  بحركاته  )و(  حرف  قراءة  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
منهم  يطلب  ثم  التلميذ،  كتاب  يف  املكتوبة  ُو(   - ِو   - َو  )ْو - 
مالحظة الصور املوجودة، ويستنبط منهم النطق الصحيح السم 
الصورة، ثم يطلب منهم تلوين املربع الذي به الضبط املناسب. 

اإلجابة:  

)ْو - حوض ، َو - ولد ، ُو  - وجوه ، ِو - وشاح(.

التطبيق

)بضبط  حرًفا  منهم  ُكالًّ  ويعطي  تالميذ،  أربعة  املعلم  خيتار 
خمتلف(، ثم يسأل بقية التالميذ عن كلامت هبا حرف )و(، ويؤكد 
معه  الذي  التلميذ  يتحرك  وعندئذ  الكلمة،  هلذه  الصحيح  النطق 

م عليه. الضبط املناسب للكلمة نحوه، وُيسلِّ

مثال توضيحي

إن  الصحيح  النطق  املعلم  )يؤكد  وردة  التالميذ:  أحد  يقول 
األمام  إىل  خطوة  )َو(  حرف  معه  الذي  التلميذ  فيتحرك  يتم(؛  مل 

ويرجع الثالثة اآلخرون خطوة إىل اخللف.

نشاط إضافي

)عمل فني(:

 وردة من الورق، وكتابة حرف )و( عليها.
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )و( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )و(: 3َنَشاط 

ِوِو

ْوْو

ُوُو

َوَو َو
ُو

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ  َنَشاط 3 )ب( :اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

اْكُتْب َحْرَف )و(:  4َنَشاط 

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

َماذا ُتِحبُّ أْن َتْفَعَل 
ِفي الَحِديَقِة؟ 

َولِيد        الَوْرد          الزُُّهور

َوَقع         َوالَِدتُه         َدَواء

٨9

تهيئة

يضع املعلم بطاقة حرف )و(، ويوضح للتالميذ أن هذا احلرف 
له شكل واحد فقط. 

 ) ا (  استمع وارسم دائرة 3نشاط 
مكان صوت حرف )و(:

هدف النشاط:  

وعي صويت: 
- يلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.

- يدد شكل حرف متكرر يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  إىل  ينظروا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
ويددوا  الصور،  هذه  أسامء  بنطق  يقوموا  ثم  التلميذ،  كتاب 
الصحيح  املكان  يف  عالمة  ويضعوا  )و(،  حرف  صوت  مكان 
عىل الشكل املوجود بكتاب التلميذ، وجيب أن يتأكد املعلم من 

نطق التالميذ الصحيح ألسامء الصور.
اإلجابة:  )وردة - دواء - نور(

)ب(  استمع ثم ارسم دائرة حول 3نشاط 
حرف )و( فيما يلي: 

هدف النشاط:  

يدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

يقـرأ املعلـم قصـة وليـد: »خـرج وليـد إىل احلديقـة ليشـاهد 
الـورد والزهـور املختلفـة، ولكنـه وقـع وهـو جيري، ثـم عاد 
فأعطتـه والدتـه دواًء ليخفـف مـن آالمـه« مـع كتابتهـا عـىل 
السـبورة، ويسـأل التالميذ: هل يسـتطيع أحدكم أن يالحظ: 
أيٌّ مـن هـذه احلروف عـىل السـبورة هو حـرف )و(؟ وكيف 
يبـدو شـكله؟ وهل يتغري شـكله؟ ويـدد املعلم حـرف )و(، 
مؤكـًدا أن شـكل احلـرف ال يتغـري، ويطلب منهـم أن ينظروا 
بالكتـاب، ويـددوا حـرف  املوجـودة  الكلـامت  برتكيـز إىل 

)و(،  ويرسـموا دائـرة حولـه. 

نشاط استماع استمع وتحدث:

هدف النشاط:  
- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.

- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  
يطلب املعلم من التالميذ أن يتحدثوا عن مغامرهتم يف احلديقة.

اكتب حرف )و(:4نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية: 
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  
السبورة،  عىل  املكتوب  )و(  حلرف  النظر  إعادة  املعلم  يطلب 
اهلواء  يف  الصحيحة  باجتاهاته  احلرف  يكتبوا  أن  منهم  ويطلب 
ب  )ويمكن أن يقوم بعضهم بكتابة احلرف عىل السبورة، ويصوِّ
املعلم الطريقة التي يكتبون هبا إذا وجد أي خطأ(، ثم يطلب منهم 
اتباع النقط، وكتابة حرف )و( بحركاته األربعة يف كتاب التلميذ.

التطبيق

األربعة،  باحلركات  )و(  حرف  بطاقات  جمموعة  ُكلَّ  املعلم  يعطي 
التي  للكلامت  التالميذ  يستمع  ثم  هلا،  قائد  اختيار  جمموعة  كل  وعىل 
خيتارون  ثم  له،  املميزة  واحلركة  )و(  صوت  ويددون  املعلم،  ينطقها 

البطاقة املناسبة، ويعطوهنا لقائد املجموعة لريفعها.

مثال توضيحي

التالميذ عىل رفع بطاقة حرف )َو(  وردة؛ فيتفق  املعلم:  يقول 
فريفعها قائد املجموعة ألعىل.

نشاط إضافي

صغرًيا،  ورًقا  تلميذين  كل  املعلم  يعطي  ثنائي(  )نشاط 
أن يرسم أحدمها رسمة هبا حرف )و(، ويعطي زميله  واملطلوب 
فيكتب احلرف بالضبط املناسب، ثم يقومان بتبديل األدوار. يقوم 
املعلم بالتأكيد عىل احلروف التي تم كتابتها، ويمكن أن يعلق هذه 

الصور يف الفصل إن أمكن.

مثال توضيحي 

يرسم أحد التالميذ ولًدا؛ فيكتب زميله حتته )َو(، وهكذا.
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )و( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )و(: 3َنَشاط 

ِوِو

ْوْو

ُوُو

َوَو َو
ُو

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ  َنَشاط 3 )ب( :اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

اْكُتْب َحْرَف )و(:  4َنَشاط 

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

َماذا ُتِحبُّ أْن َتْفَعَل 
ِفي الَحِديَقِة؟ 

َولِيد        الَوْرد          الزُُّهور

َوَقع         َوالَِدتُه         َدَواء
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اأَلْهَداُف: 

ِحيَحِة: 7َنَشاط  َضْع َوْجًها َضاِحًكا أَماَم الَكِلَمِة الصَّ

 =    ..........+  ..........+  ............ 

 =    ..........+  ..........+  ............ 

 =    ..........+  ..........+  ............ 

...............................

...............................

...............................

)ر - د - و(

)د - و - ل(

ورد

قوسولد

ورق

)ق - س - و(

ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَميِّ َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
َن َكِلَمًة.   َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

َدٌة. ُف أَنَّ الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقَة َيِتمُّ َتْمِثيُلها ِبُلَغٍة َمْكُتوَبٍة لَها َقَواِعُد ُمَحدَّ َنَشاط 7: ِقَراَءٌة: َيَتَعرَّ

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )و( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ

ْكِل:6َنَشاط  اِلَيِة َمَع َضْبِط الُحُروِف ِبالشَّ ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ َكوِّ

.................. .................. .................. ..................



ين
ثا

ال
ر 

و
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
حـ

م
ــ
ال

9٠

تهيئة

ويطلب  د(،  ـ  ل  ـ  )و  ألحرف  لة  مشكَّ بطاقات  املعلم  يضع 
)د(،  )َل(  )َو(  عليها  التي  باحلركة  بطاقة  كل  قراءة  التالميذ  من 
ثم يقول: هيا بنا نحاول تكوين كلمة من هذه األصوات، وينطق 
لكلمة  يصلوا  أن  إىل  أخرى  مرة  برسعة  ثم  مرة،  ببطء  األصوات 
السبورة صورة )قوس(، مع توضيح  املعلم عىل  ثم يضع  )ولد(، 
بشكل  السبورة  عىل  ق(  ـ  و  ـ  )س  أحرف  يضع  ثم  هلم،  الصور 
عشوائي، ويطلب منهم أن ياولوا ترتيب احلروف لتكوين كلامت 

مناسبة للصور امُلعلقة عىل السبورة. 

 انظر إلى الصور واكتب حرف )و( 5نشاط 
مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.

كتابة - املهارات األساسية: 
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  يالحظ  أن  تلميذ  كل  من  املعلم  يطلب 
هبا  املوجود  الواو  صوت  ويدد  وينطقها،  التلميذ،  كتاب 
بحركته، ثم يكتبه مضبوًطا بالشكل، وجيب أن يتأكد املعلم من 

نطق التالميذ الصحيح، ومعرفتهم بأسامء الصور.

اإلجابة:  )َو - وردة. ُو  - وجوه ، ِو - وشاح ، ْو - قوس(

ن كلمات من الحروف التالية مع ٦نشاط  كوِّ
ضبط الحروف بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت ودمج: 

يتعــرف أن الكلــامت املنطوقــة يتــم متثيلهــا بلغــة مكتوبــة هلــا 
ن كلمــة. قواعــد حمــددة ـ يدمــج أصــوات احلــروف ليكــوِّ

شرح النشاط:  

ونطق  للصورة،  جيًدا  النظر  عليهم  أن  للتالميذ  املعلم  يرشح 
ترتيبها  ثم  املرتبة،  غري  احلروف  إىل  النظر  ثم  برتكيز،  اسمها 

لتكوين اسم الصورة.

ضع وجًها ضاحًكا أمام الكلمة ٧نشاط 
الصحيحة: 

هدف النشاط:  

قراءة: 

ــة  ــم متثيلهــا بلغــة مكتوب ــة يت -  يتعــرف أن الكلــامت املنطوق
هلــا قواعــد حمــددة .

ن كلمة. - يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

مضبوطة  املكتوبة  الكلمة  قراءة  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
بالشكل، ورسم وجه ضاحك أمام الكلمة الصحيحة.

التطبيق

يرفع املعلم صورة من صور كلامت الدمج، ثم يقوم كل تلميذ 
بكتابتها بمفرده يف ورقة، ثم يقومون برفعها مجيًعا )عندما يطلب 
املعلم منهم القيام بذلك( ألعىل لرياها املعلم، ثم يكتبها املعلم عىل 

ب التالميذ ألنفسهم. السبورة، ويصوِّ

نشاط إضافي

يكتــب املعلــم عىل السبــورة كلمــة ينقصهـا حرف، مثال: 
احلروف  ونطق  الصورة  إىل  النظر  منهم  ويطلب  لد،  )ولد(... 
املوجودة ملعرفة احلرف الناقص، ويمكنه أن خيتار أحدهم ليكتب 

احلرف الناقص عىل السبورة بشكل صحيح.
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اأَلْهَداُف: 

.................. .................. .................. ..................

  ق  عـ

ذ
  ع

ش
  قـ

  ذ

  شـ

شق أد نر ط شذ

ِصَلًة َوُمْنَفِصَلًة. ُف أْشَكاَل الُحُروِف ُمتَّ : َيَتَعرَّ َنَشاط 1: َوْعٌي َبَصِريٌّ
ُز أْصَواَت الُحُروِف، َوالَحَرَكاِت الَقِصيَرَة. : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

َن َكِلَمًة.  َنَشاط 3: ِكَتاَبٌة: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

 الِحْظ َوِصْل:1َنَشاط 

اْخَتْر َوَأْكِمْل:3َنَشاط 

ِقـ........... .............ـْمسِجـ.............ر

ْكِل: 2َنَشاط  َل َمَع َضْبِطِه ِبالشَّ اْكُتِب الَحْرَف اأَلوَّ

9١

الحظ وتعلم

الحظ وِصل:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي: 

يتعرف خمتلف أشكال احلرف )متصاًل كان أو منفصاًل(.

شرح النشاط:  

ل شكل احلرف املتصل بمثيله املنفصل.  يطلب املعلم منهم مالحظة خمتلف أشكال احلروف، ثم يوصِّ

اكتب الحرف األول مع ضبطه بالشكل:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت - كتابة:
- يميز أصوات احلروف واحلركات القصرية.

ـ  يكتب احلروف باجتاهاهتا الصحيحة.

شرح النشاط:  

يـرشح املعلـم أن عليهـم النظر جيًدا للصـورة، ونطقها برتكيـز ليحددوا الصـوت األول، وكتابة احلـرف األول  ُمراعني 
االجتاهـات الصحيحة، مع ضبطه بالشـكل. 

اإلجابة:   )َو - وردة(،  )َط - طبق(،  )ُش - شعلة(، )َذ - ذهب(

اختر وأكمل:3نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت ـ كتابة:

ن كلمة. - يدمج أصوات احلروف ليكوِّ
ـ يدد الَعالقة بني شكل احلرف وصوته.

ـ يتعرف شكل احلرف يف أول، ووسط، وآخر الكلمة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم قراءة الكلامت بوضوح ملعرفة الصوت الناقص، واختياره من احلروف املوجودة بني القوسني، ثم يكتب 
التلميذ الكلمة كاملًة يف املكان املخصص هلا.
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اأَلْهَداُف: 

.................. .................. .................. ..................

  ق  عـ

ذ
  ع

ش
  قـ

  ذ

  شـ

شق أد نر ط شذ

ِصَلًة َوُمْنَفِصَلًة. ُف أْشَكاَل الُحُروِف ُمتَّ : َيَتَعرَّ َنَشاط 1: َوْعٌي َبَصِريٌّ
ُز أْصَواَت الُحُروِف، َوالَحَرَكاِت الَقِصيَرَة. : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

َن َكِلَمًة.  َنَشاط 3: ِكَتاَبٌة: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

 الِحْظ َوِصْل:1َنَشاط 

اْخَتْر َوَأْكِمْل:3َنَشاط 

ِقـ........... .............ـْمسِجـ.............ر

ْكِل: 2َنَشاط  َل َمَع َضْبِطِه ِبالشَّ اْكُتِب الَحْرَف اأَلوَّ
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اأَلْهَداُف: 

اِلَيِة )ق - ع - ن - ر - م - ط - ش - س - ب(:4َنَشاط  ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ َكوِّ

6َنَشاط 

وَرَة الُمَناِسَبَة: 5َنَشاط  اْقَرْأ َواْخَتِر الصُّ

اْكُتْب َما ُيْمَلى َعَلْيَك: 

َن َكِلَمًة.  َنَشاط 4: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ
َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف لَيْقَرأَ َكِلَمًة َبِسيَطًة.

َنٍة. ُل اأَلْصَواَت اْلَمْسُموَعَة إَلى ُرُموٍز َمْكُتوَبٍة َوْفَق َقَواِعَد ُمَعيَّ َنَشاط 6:  َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَحوِّ

َولَد

َقْمح

َشْمس
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9٢

ن كلمات من الحروف التالية  )ق - ع - ن - ر - م - ط - ش - س - ب(:4نشاط  كوِّ

هدف النشاط:  

ن كلمة. وعي صويت: يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

كتابة:  يكتب الكلامت بشكل صحيح.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ قراءة احلروف مضبوطة بالشكل، وحماولة ترتيبها لتكوين كلامت، ويستطيع التلميذ أن يستعني 

ف الكلامت التي يمكن تكوينها. بالصور املوجودة ليتعرَّ

اقرأ واختر الصورة المناسبة:5نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت - دمج: يدمج أصوات احلروف ليقرأ كلمة بسيطة.

شرح النشاط:  

يرشح املعلم للتالميذ أن عليهم دمج احلروف لقراءة الكلمة، ثم تلوين الصورة املعربة عن الكلمة التى متت قراءهتا. 

اكتب ما ُيملى عليك:٦نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة:   حتويل األصوات املسموعة إىل رموز مكتوبة وفق قواعد معينة.

شرح النشاط:  

يقوم املعلم بإمالء كلامت من كلامت الدمج عىل التالميذ، مثل: )حطب ـ ذقن ـ جزر ـ حلم(، وجيب أن يتأنَّى يف اإلمالء؛ 

حتى يتمكنوا من كتابة الكلمة.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

 ش    س    ف     ق    ج     ح    د      ذ    ت      ب   

.................. .................. .................. .................................... ..................

ز طـ
شـ  سـ
ذ

عـ
قـ
  ر

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَحدِّ
ِصاًل َوُمْنَفِصاًل(. ُز َشْكَل الَحْرِف )ُمتَّ َنَشاط 2: َوْعٌي َبَصِريٌّ وِكَتاَبٌة: ُيَميِّ

ُز اأَلْشَكاَل اْلُمَتَشاِبَهَة للُحُروِف. : ُيَميِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَبَصِريٌّ

اْكُتْب َشْكَل الَحْرِف ُمْنَفِصاًل:2َنَشاط 

ِحيِح:3َنَشاط  اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الَحْرِف الصَّ

ْكِل:1َنَشاط  َل َمَع َضْبِطِه ِبالشَّ اْكُتِب الَحْرَف اأَلوَّ

9٣

تقييم تكويني

ملحوظة:

يمكن للمعلم أن يقطع هذا التقييم، ويفظه يف ملف أو حافظة التلميذ لنهاية الفصل الدرايس.

اكتب الحرف األول مع ضبطه بالشكل:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت - كتابة: 

يدد الَعالقة بني اسم احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم مالحظة احلروف، ونطقها برتكيز، ثم كتابة احلرف األول مضبوًطا بالشكل.

)مدة النشاط: ٥ دقائق(

اكتب شكل الحرف منفصاًل:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي - كتابة:

يميز شكل احلرف )متصاًل ومنفصاًل(.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم مالحظة األشكال املتصلة للحروف، ثم يكتب شكل احلروف املنفصلة. 

)مدة النشاط: ٥ دقائق(

ارسم دائرة حول الحرف الصحيح:3نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي وصويت: 

يميز األشكال املتشاهبة للحروف.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم مالحظة الصور، ونطقها برتكيز ملعرفة أصواهتا، ثم رسم دائرة حول احلرف الصحيح.

)مدة النشاط: ٥ دقائق(

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

 ش    س    ف     ق    ج     ح    د      ذ    ت      ب   

.................. .................. .................. .................................... ..................

ز طـ
شـ  سـ
ذ

عـ
قـ
  ر

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَحدِّ
ِصاًل َوُمْنَفِصاًل(. ُز َشْكَل الَحْرِف )ُمتَّ َنَشاط 2: َوْعٌي َبَصِريٌّ وِكَتاَبٌة: ُيَميِّ

ُز اأَلْشَكاَل اْلُمَتَشاِبَهَة للُحُروِف. : ُيَميِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَبَصِريٌّ

اْكُتْب َشْكَل الَحْرِف ُمْنَفِصاًل:2َنَشاط 

ِحيِح:3َنَشاط  اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الَحْرِف الصَّ

ْكِل:1َنَشاط  َل َمَع َضْبِطِه ِبالشَّ اْكُتِب الَحْرَف اأَلوَّ
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اأَلْهَداُف: 
94

ر - ق - دو - ق - ر س - ج - رن - أ - ذ

اأَلْهَداُف: 

َن َكِلَمًة:4َنَشاط   َرتِِّب الُحُروَف ِلُتَكوِّ

اْقَرْأ َوِصْل: 5َنَشاط 

ْر:6َنَشاط  اْنُظْر َوَعبِّ

َن َكِلَمًة. َنَشاط 4: َدْمٌج وِكَتاَبٌة: ُيَرتُِّب الُحُروَف لُيَكوِّ
َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج الُحُروَف لَيْقَرأَ َكِلَمًة.

ِبُع الَقَواِعَد. َة َيِتمُّ َتْمِثيُلَها ِبُلَغٍة َمْكُتوَبٍة َتتَّ َوَر اْلَمرِئيَّ ُف أَنَّ الصُّ َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: َيَتَعرَّ

َجَزر

رَأْس

َمَطر
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9٤

ن كلمة:4نشاط  رتب الحروف لتكوِّ

هدف النشاط:  

ن كلمة. دمج وكتابة: يرتب احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم مالحظة احلروف، ونطقها برتكيز، ثم ترتيبها لتكوين كلمة.

)مدة النشاط: ٥ دقائق(

اقرأ وِصل:5نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت - دمج: يدمج احلروف ليقرأ كلمة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم دمج احلروف لقراءة الكلامت، ثم توصيلها بالصورة املناسبة. 

)مدة النشاط: ٥ دقائق(

ر:٦نشاط  انظر وعبِّ

هدف النشاط:  

وعي صويت - كتابة: يتعرف أن الصور املرئية يتم متثيلها بلغة مكتوبة تتبع القواعد.

شرح النشاط:  

مراعاة  مع  هلا،  املخصص  املكان  يف  كتابتها  ثم  أصواهتا،  ملعرفة  برتكيز  ونطقها  الصور،  مالحظة  منهم  املعلم  يطلب 
االجتاهات الصحيحة، وضبط احلروف بالشكل.

)مدة النشاط: ٥ دقائق(

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 
األهداف: 

96 96

َقاَل َحَسٌن: 
»َأَنا ُأِحب الِقْرَد أْيًضا«.

َقاَلْت َفَرُح:
»َأَنا ُأِحب َرْسَم الدب«.

َقاَلْت َفَرُح:
»َأَنا ُأِحب الِقْرَد«.

َقاَل َحَسٌن:
»َأَنا َأْيًضا ُأِحب َرْسَم الدب«.

95

اأَلْهَداُف:  َن َكِلَمًة. َنَشاط 4: َدْمٌج وِكَتاَبٌة: ُيَرتُِّب الُحُروَف لُيَكوِّ
َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج الُحُروَف لَيْقَرأَ َكِلَمًة.

ِبُع الَقَواِعَد. َة َيِتمُّ َتْمِثيُلَها ِبُلَغٍة َمْكُتوَبٍة َتتَّ َوَر اْلَمرِئيَّ ُف أَنَّ الصُّ َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: َيَتَعرَّ
95

95

َقاَل َحَسٌن: 
»َأَنا ُأِحب اأَلَسَد أْيًضا«.

َقاَلْت َفَرُح:
»َأَنا ُأِحب الدب«.

َقاَلْت َفَرُح:
»َأَنا ُأِحب اأَلَسَد«.

َقاَل َحَسٌن:
»َأَنا ُأِحب الدب أْيًضا«.

95
دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 
األهداف: 

96 96

َقاَل َحَسٌن: 
»َأَنا ُأِحب الِقْرَد أْيًضا«.

َقاَلْت َفَرُح:
»َأَنا ُأِحب َرْسَم الدب«.

َقاَلْت َفَرُح:
»َأَنا ُأِحب الِقْرَد«.

َقاَل َحَسٌن:
»َأَنا َأْيًضا ُأِحب َرْسَم الدب«.

95

اأَلْهَداُف:  َن َكِلَمًة. َنَشاط 4: َدْمٌج وِكَتاَبٌة: ُيَرتُِّب الُحُروَف لُيَكوِّ
َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج الُحُروَف لَيْقَرأَ َكِلَمًة.

ِبُع الَقَواِعَد. َة َيِتمُّ َتْمِثيُلَها ِبُلَغٍة َمْكُتوَبٍة َتتَّ َوَر اْلَمرِئيَّ ُف أَنَّ الصُّ َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: َيَتَعرَّ
95

95

َقاَل َحَسٌن: 
»َأَنا ُأِحب اأَلَسَد أْيًضا«.

َقاَلْت َفَرُح:
»َأَنا ُأِحب الدب«.

َقاَلْت َفَرُح:
»َأَنا ُأِحب اأَلَسَد«.

َقاَل َحَسٌن:
»َأَنا ُأِحب الدب أْيًضا«.

9٦
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اأَلْهَداُف: 

ِقرْدُدبأََسد

وَرِة الُمَناِسَبِة:1َنَشاط  ِصِل الَكِلَمَة ِبالصُّ

أَنَا أُِحب َرْسَم الِقرِْد. أَنَا أُِحب األََسَد.

األََسد

الِقرْد الدب

الَفأُْرالكَلْبالنْس

النِمر

َنَشاطا 1، 3: ِقَراَءٌة: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف لَيْقَرأَ َكِلَمًة.
َنَشاط 2: ِقَراَءٌة: َيْدُمُج الَكِلَمات لَيْقَرأَ ُجْمَلًة َبِسيَطًة.

َبِة ِلَفَرَح:3َنَشاط  اِئَرَة الَِّتي ِبَها أْسَماُء الَحَيواَناِت الُمَحبَّ ِن الدَّ َلوِّ

ِحيَحِة:2َنَشاط  وَرِة الصَّ َضْع َوْجًها َضاِحًكا أَماَم الصُّ

9٧

أنشطة القصة الموجهة

فرح تحب الحيوانات

ِصل الكلمة بالصورة المناسبة:1نشاط 

األهداف:   

القراءة: 
ن كلمة. يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:   

ن من  يطلب من كل تلميذ أن ينطق أحُرَف كل كلمة هبدوء ووضوح، وال ُبدَّ من قراءهتا مضبوطة بالشكل؛ حتى يتمكَّ
ل كل كلمة بالصورة املناسبة.  قراءة الكلامت بشكل صحيح، ثم يوصِّ

ضع وجًها ضاحًكا أمام الصورة الصحيحة:٢نشاط 

األهداف:   

القراءة:
يدمج احلروف ليقرأ مجلة بسيطة.

شرح النشاط:   

يطلب املعلم منهم قراءة اجلُمل املكتوبة يف كتاب التلميذ، ثم وضع عالمة   أمام الصورة التي تعرب عن اجلملة املقروءة. 

ن الدائرة التي بها أسماء الحيوانات الُمحببة لفرح:3نشاط  لوِّ

األهداف:   

القراءة: 
- يدمج احلروف ليقرأ كلمة.

- يتعرف إىل شخصيات، وأحداث القصة.

شرح النشاط:   

ر أسامء احليوانات التي حتبها فرح، ثم يطلب منهم  يرشح املعلم هلم النشاط بأن عليهم اسرتجاع أحداث القصة، وتذكُّ
قراءة الكلامت املكتوبة يف الدوائر، ثم تلوين الدوائر التي بداخلها أسامء احليوانات التي حتبها فرح. 

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

ِقرْدُدبأََسد

وَرِة الُمَناِسَبِة:1َنَشاط  ِصِل الَكِلَمَة ِبالصُّ

أَنَا أُِحب َرْسَم الِقرِْد. أَنَا أُِحب األََسَد.

األََسد

الِقرْد الدب

الَفأُْرالكَلْبالنْس

النِمر

َنَشاطا 1، 3: ِقَراَءٌة: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف لَيْقَرأَ َكِلَمًة.
َنَشاط 2: ِقَراَءٌة: َيْدُمُج الَكِلَمات لَيْقَرأَ ُجْمَلًة َبِسيَطًة.

َبِة ِلَفَرَح:3َنَشاط  اِئَرَة الَِّتي ِبَها أْسَماُء الَحَيواَناِت الُمَحبَّ ِن الدَّ َلوِّ

ِحيَحِة:2َنَشاط  وَرِة الصَّ َضْع َوْجًها َضاِحًكا أَماَم الصُّ
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اأَلْهَداُف: 

١- َقالَْت َفَرُح: أََنا .......................................... الدب.

٢- .......................................... َحَسٌن: أََنا أُِحب الِقرَْد. 

َقاَلَقالَْت

أَيًْضاَقاَلأُِحب

أُِحب

ِة:4َنَشاط  اْخَتِر الَكِلَمَة الُمَناِسَبَة الَمْوُجوَدَة ِفي الِقصَّ

وَرَة:5َنَشاط  َرتِِّب الَكِلَماِت ِلَتِصَف الصُّ

أُِحب – أََنا – أَْيًضا - الِقرَْدرَْسَم – الدب – أََنا - أُِحب

َنَشاطا 5،4: ِقَراَءٌة وِكَتاَبٌة: ُيَرتُِّب الَكِلَماِت لَتْكِويِن ُجْمَلٍة.
ْسِم. ُر ِبالرَّ ٌث َواْسِتَماٌع: ُيَعبِّ َنَشاط 6: َتَحدُّ

َبَب َمَع َأْصَحاِبَك:6َنَشاط  ِة َوناِقِش السَّ اْرُسْم َأْكَثَر الَمَشاِهِد الَِّتي َأْعَجَبْتَك ِفي الِقصَّ
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اختر الكلمة المناسبة الموجودة في القصة:4نشاط 

األهداف:   

قراءة وكتابة: 
- يستنبط ويفهم املعنى من النص.

- يرتب الكلامت لتكوين مجلة.

شرح النشاط:   

املناسبة  الكلمة  واختيار  التلميذ،  كتاب  يف  املكتوبة  اجلملة  قراءة  هو  النشاط  من  الغرض  أن  للتالميذ  املعلم  يوضح 
الستكامل اجلملة، وذلك بناًء عىل قراءهتم وَفهمهم القصة. 

رتب الكلمات لتصف الصورة:5نشاط 

األهداف:   

قراءة وكتابة:
- يستنبط ويفهم املعنى من النص.

- يرتب الكلامت لتكوين مجلة.

شرح النشاط:   

يوضح املعلم للتالميذ أن الغرض من النشاط هو مالحظة الصورة املوجودة يف كتاب التلميذ ملعرفة مدلوهلا، ثم عليهم 
قراءة الكلامت، وحماولة ترتيبها لتكوين مجلة مفيدة ُمعربة عن الصورة. 

ارسم أكثر المشاهد التي أعجبتك في القصة وناقش السبب مع أصحابك:٦نشاط 

األهداف:   

استامع وحتدث - كتابة: 
-  يصف األشخاص، واألماكن، واألشياء، واألحداث بالتفصيل.

- يتذكر املواقف لتكوين قصة، وإضافة رسومات إليصال املعنى.

شرح النشاط:   

يرشح املعلم للتالميذ أن الغرض من النشاط هو اسرتجاع وتذكر أحداث القصة، وعىل كل تلميذ اختيار أكثر األحداث 
املفضلة إليه، ويعربِّ عنها بالرسم الواضح يف املكان املخصص بكتاب التلميذ، وجيب عليهم مراعاة التفاصيل يف أثناء 

الرسم )يمكنهم التعبري بالكتابة مع الرسم بأن يصفوا املشهد بكلمة أو مجلة من عندهم(. 

9٨ دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

الَمْوُضوُع الثَّانِي

99

عالمي الكبير

تمهيد:  

اًم كبرًيا لصاروخ( ويسأهلم: ما هذا؟ وفيَم نستخدمه؟ وأين نسافر به؟ ُيِض املعلم صورة صاروخ )أو جمسَّ

ويتناقش معهم ليتذكروا معلوماهتم السابقة.

شرح النشاط:  

ف  ــرُّ ــرى لتع ــرة أخ ــا م ــم ترتيبه ــب منه ــم يطل ــا، ث ــا ورشحه ــم برتتيبه ــوم املعل ــب؛ يق ــمس والكواك ــورة للش ص

ــمه. ــب، واس ــكال كل كوك أش

التطبيق

d  م يشاهده التالميذ، ويطلب املعلم من كل تلميذ أن يقول اسم بلد إحضار صورة لكوكب األرض أو جمسَّ
يسمع عنه أو سافر إليه من قبُل، ثم يشري إىل مكانه. 

d .املطلوب هنا أو املغزى هو إيصال معلومات للتالميذ أن عىل كوكب األرض بالًدا كثرية... وأين يقع بلده

نشاط إضافي

)عمل فني(:

 عمــل ماكيــت ثالثــي األبعــاد للكواكــب، والشــمس، والقمــر، والنجــوم، ووضــع َعلــم مــر عــىل كوكــب األرض 

عنــد قــارة إفريقيــا.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

الَمْوُضوُع الثَّانِي
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اأَلْهَداُف: 

ْد َعَدَد الَكِلَماِت:1َنَشاط  َحدِّ

َكاَن

إىَِل ُهَو

َكاَن

إَِلى

َكاَن

ُهَو

ُهَوُهَو

...................................................... إَِلىُهَوَكاَن

َرَة. اِئَعَة اْلُمتَكرِّ : َيْقَرُأ الَكِلَماِت الشَّ َنَشاط 1: َوْعٌي َبَصريُّ

ِمَك ِة ِمْن ُمَعلِّ اْسَتِمْع إَلى الِقصَّ
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١٠٠

أنشطة القصة المشتركة

سر رشيد

د عدد الكلمات:1نشاط  حدِّ

األهداف:   

وعي صويت:

يقرأ الكلامت الشائعة املتكررة.

شرح النشاط:   

يميز التلميذ الكلامت الشائعة املتناولة، ويعد كم مرة تكررت، ويكتب العدد بوضع نقط داخل املربع املوجود أمام الكلمة.

القصة المشتركة

)سر رشيد(

صفحة 1٧٦

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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ِة.اأَلْهَداُف:  ُل الِفَكَر واألْصَواَت في الِقصَّ :  ُيَحلِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوتيٌّ
َوِر.  ٌث: ُيَناِقُش االْخِتالَفاِت َبْيَن الصُّ َنَشاط 3: َتَحدُّ

ِة:2َنَشاط  َضْع ُعْنَواًنا آَخَر للِقصَّ

ِصْل ُكلَّ ُصوَرٍة ِبَعْكِسَها:3َنَشاط 

.........................................................................................................................................................

١٠١

ضع عنواًنا آخر للقصة:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: 

يلل الِفَكر واألحداث يف القصة.

شرح النشاط:  

أن يفكر التلميذ يف الفكرة الرئيسة من القصة بعدما فهم معناها، ويفكر يف عنوان آخر هلا يكون جذاًبا؛ بحيث يتخيل أنه 

سيبيع هذه القصة يف املكتبات، وال بد أن يكون هلا عنواٌن يبه التالميذ، ويتحمسون لقراءهتا.

ِصل كل صورة بعكسها:3نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: 

يناقش االختالفات بني الصور. 

شرح النشاط:  

d  ُيعلِّق املعلم بأنه عىل سكان أي مدينة اختيار: هل يبوهنا نظيفة ومجيلة أم قبيحة وملوثة؟ وذلك من خالل
ترفاهتم وأفعاهلم.

d  يناقش املعلم التالميذ يف الصور؛ سواء املوجودة يف العمود  األيمن أو األيرس، ويسأهلم عن مالحظاهتم، ثم
يقومون بمزاوجة العمود األيمن مع األيرس.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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ِة.اأَلْهَداُف:  ُل الِفَكَر واألْصَواَت في الِقصَّ :  ُيَحلِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوتيٌّ
َوِر.  ٌث: ُيَناِقُش االْخِتالَفاِت َبْيَن الصُّ َنَشاط 3: َتَحدُّ

ِة:2َنَشاط  َضْع ُعْنَواًنا آَخَر للِقصَّ

ِصْل ُكلَّ ُصوَرٍة ِبَعْكِسَها:3َنَشاط 

.........................................................................................................................................................
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اأَلْهَداُف: 

4نشاط 

ُيْؤِذي النيَلُيَحاِفُظ َعَلى النيِل

يَل: يِل َوَأيُُّهَما ُيْؤِذي النِّ ْر َوَقّرْر َأيُُّهَما ُيَحاِفُظ َعَلى النِّ َفكِّ

ُل َسَبَب ُحُدوِث المشِكَلِة. َنَشاط 4: ُيَحلِّ
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فكر وقرر أيهما يحافظ على النيل وأيهما يؤذي النيل:4نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: 

يلل سبب حدوث املشكلة عىل بيئة وطنه.

شرح النشاط:  

يقوم التلميذ بقص ولصق الصور وتصنيفها ألفعال حتافظ عىل النيل، وأخرى تؤذي النيل.

)يمكن للمعلم تصوير الورق نسًخا بعدد التالميذ أو االستغناء عن ذلك بتوصيل كل فعل بالكلمة املعربة عن نتيجته(.
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اأَلْهَداُف: 

وَرِة الَِّتي ِبَها َحْرُف )ث(:1نشاط  َضْع َوْجًها َضاِحًكا َتْحَت الصُّ

ِث

ْث

َث

ُث
2

2

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. َنَشاط 1: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوِقَراَءٌة: ُيَحدِّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه:2نشاط  اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرِف )ث( ِبالصُّ

١٠٣

حرف الثاء )ث(

تهيئة

للتالميذ: هذا   يقول  ثم  الثاء،  بطاقة عليها حرف  املعلم  خُيرج 

احلرف اسمه ثاء، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 

بصوت حرف الثاء ساكًنا ومفتوًحا ومضموًما ومكسوًرا، ثم يكي 

هلم قصة صوت حرف )ث(: 

»يف الصبـاح أخـذ العصفـور الصغـري يبحـث عـن طعـام يف 

الغابـة، ثـم سـمع صوًتـا غريًبـا، وعندمـا نظـر وراءه وجـد ثعباًنا 

ـه، وهـو  كبـرًيا يزحـف؛ فطـار العصفـور خائًفـا يبحـث عـن أمِّ

ْث ْث ْث«. ْث  يلهـث ويقـول: 

خُيرج املعلم بطاقة حرف الثاء وينطق صوته ساكًنا فقط، ويسأل 

التالميذ: من منكم يستطيع أن يفكر يف كلمة هبا صوت الثاء )مثال: 

الصوت  هو  الصوت  هذا  هل  يسأل:  ثم  بحث(؟  ـ  ثوب  ـ  ثلج 

الوحيد حلرف )ث(؟ ويعرض صور )ثعلب ـ ثامر ـ ثعبان(، وينطق 

كلمة )ثعلب( بوضوح، مع الرتكيز عىل حرف )َث(.. ويسأل: أي 

حركة نضعها عىل حرف )ث(؟ فتحة، وخُيرج بطاقة )َث(، وينطق 

حركة  أي  ويسأل:  )ِث(..  عىل  الرتكيز  مع  بوضوح،  )ثامر(  كلمة 

نضعها عىل حرف )ث(؟ كرسة، وخُيرج بطاقة )ِث(، وينطق كلمة 

)ثعبان( بوضوح، مع الرتكيز عىل )ُث(.. ويسأل: أي حركة نضعها 

عىل حرف )ث(؟ ضمة، وخُيرج بطاقة )ُث(.

ضع وجًها ضاحًكا تحت الصورة 1نشاط 
التي بها حرف )ث(:

هدف النشاط:  

وعي برصي وقراءة: يدد الَعالقة بني شكل احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

ــًكا  ــا ضاح ــموا وجًه ــذ أن يرس ــن التالمي ــم م ــب املعل يطل

ــرف )ث(. ــا ح ــي هب ــورة الت ــام الص أم

انطق وِصل صوت حرف )ث( ٢نشاط 
بالصورة المناسبة له:

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز احلركات القصرية.

شرح النشاط:  

بحركاتـه  )ث(  حـرف  قـراءة  التالميـذ  مـن  املعلـم  يطلـب 

األربعـة املكتوبـة يف كتـاب التلميـذ، ثم يطلب منهـم مالحظة 

الصـور املوجـودة، وينطقـوا اسـم هـذه الصـور )وجيـب أن 

يؤكـد املعلـم النطـق الصحيـح هلـذه األسـامء( وتوصيـل كل 

صـورة باحلـرف املناسـب. 

اإلجابة: 

)َث - ثلج ، ُث - ُثعبان ، ِث - ثامر ، ْث - اثنان(

التطبيق

ثم  األربعة،  احلركات  أهنم  ليمثلوا  تالميذ  أربعة  املعلم  خيتار 

ـ  )ثعلب  مرسومًة  أو  مطبوعًة  بطاقاٍت  التالميذ  باقي  عىل  توزع 

بنطق  تلميذ  ثور(، ويقوم كل  ـ  ـ ثوب  ثامر  ـ  اثنان  ـ  ثلج  ـ  ثعبان 

الكلمة التي ببطاقته، ثم يقول احلركة التي نطقها، ويعطيها للتلميذ 

الذي يمثل احلركة.

نشاط إضافي

م املعلم التالميذ إىل جمموعات، ثم يعطي املعلم كل جمموعة  يقسِّ

قطعة ثلج، واملطلوب أن يضعها أحد أفراد املجموعة عىل يده حتى 

تذوب وهو يردد صوت حرف )ث(، وينطق أفراد املجموعة بأكرب 

عدد من الكلامت التي هبا حرف )ث(.
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اأَلْهَداُف: 

وَرِة الَِّتي ِبَها َحْرُف )ث(:1نشاط  َضْع َوْجًها َضاِحًكا َتْحَت الصُّ

ِث

ْث

َث

ُث
2

2

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. َنَشاط 1: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوِقَراَءٌة: ُيَحدِّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه:2نشاط  اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرِف )ث( ِبالصُّ
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ث( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ث(: 3َنَشاط 

ِثـِث

ْثـْث

ُثـُث

َثـَث ثَـَث
ثُـُث

2

ُد أْصواَت  لَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ  َنَشاط 3 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

اْكُتْب َحْرَف )ث(:  4َنَشاط 

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

ْل ِنَهاَيًة ُأْخَرى  َتَخيَّ
ِة الَكتاكيِت  ِلِقصَّ
ْعلِب َواْحِكها  َوالثَّ

أَلْصَحاِبَك.

ثَلثَة    ثَْعلَب     ُمَثلَّث    الثَِّقيلَة 
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تهيئة

يكتب املعلم عىل السبورة ثالث كلامت حلرف هبا حرف الثاء يف 
أول ووسط وآخر الكلمة )ثلج ـ اثنان ـ مثلث(، ويطلب منهم رسم 
دائرة حول حرف )ث( يف كل كلمة، ثم يطلب منهم مالحظة شكل 
حرف  بطاقة  ويضع  الكلمة؟  يف  موضعه  حسب  يتغري  هل  احلرف: 
)ث( بشكليه املنفصل واملتصل عىل السبورة، ثم يقوم بكتابة حرف 
الزاي بشكله املنفصل عىل السطر، موضًحا االجتاهات الصحيحة له. 

) ا (  استمع وارسم دائرة مكان 3نشاط 
صوت حرف )ث(:

هدف النشاط:  

وعي صويت: 
- يلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة

- يدد شكل حرف متكرر يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  إىل  ينظروا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
ويددوا  الصور  هذه  اسم  بنطق  يقوموا  ثم  التلميذ،  كتاب 
مكان صوت حرف )ث(، ويضعوا عالمة يف املكان الصحيح 
عىل الشكل املوجود بالكتاب. جيب أن يتأكد املعلم من النطق 

الصحيح لألسامء.
اإلجابة:  )ثلج - اثنان - ثعبان(.

 )ب(  استمع ثم ارسم دائرة 3نشاط 
حول حرف )ث( فيما يلي:

هدف النشاط:  

وعي برصي: يدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.

شرح النشاط:  

يقرأ املعلم قصة الكتاكيت: »كان هناك ثالثة كتاكيت يلعبون 
عىل  خمبأ  وبنوا  رسيًعا  فجروا  ثعلب،  ظهر  فجأة  احلديقة؛  يف 
الثعلب  يستطع  فلم  الثقيلة،  احلجارة  باستخدام  مثلث  شكل 
الوصول إليهم« مع كتابتها عىل السبورة، ويسأل التالميذ: هل 
هو  السبورة  عىل  احلروف  هذه  من  أيٌّ  مالحظة:  تستطيعون 
حرف )ث(؟ وكيف يبدو شكله؟ وهل يتغري شكله؟ ويدد 
أن  منهم  الكلمة، ويطلب  أول ووسط وآخر  حرف )ث( يف 
التلميذ، ويددوا  كتاب  املوجودة يف  للكلامت  برتكيز  ينظروا 

احلرف،  ويرسموا دائرة حول حرف )ث( كام ورد. 

نشاط استماع 

استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.

- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

التالميذ إىل جمموعات، ويطلب من كل جمموعة  املعلم  م  يقسِّ

إعادة رسد القصة، ثم ختيُّل هناية خمتلفة وَحْكيها لبقية الزمالء.

اكتب حرف )ث(:4نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية: 

يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

السبورة،  املكتوب عىل  النظر حلرف )ث(  املعلم إعادة  يطلب 

يف  الصحيحة  باجتاهاته  )ث(  حرف  يكتبوا  أن  منهم  ويطلب 

السبورة،  عىل  احلرف  بكتابة  بعضهم  يقوم  أن  )ويمكن  اهلواء 

ب املعلم الطريقة التي يكتبون هبا إذا وجد أي خطأ(، ثم  ويصوِّ

يطلب منهم اتباع النقط، وكتابة حرف )ث( بحركاته األربعة 

يف كتاب التلميذ.

التطبيق

يعطي املعلم ُكلَّ جمموعة صفحة من جريدة أو جملة؛ ليبحثوا عن 

حرف )ث(، ويضعوا خطًّا حتته أو يظللوه أو يرسموا دائرة حوله.

نشاط إضافي

يقوم املعلم بطباعة حرف )ث( بخط كبري، ويقوم بقصه لعمل 

جمموعة  كل  ويعطي  جمموعات،  إىل  التالميذ  م  يقسِّ ثم  )بازل(، 

القصاصات، ويطلب منهم تكوين حرف )ث(، وقد يطلب منهم 

تلوينه ولصقه عىل ورقة بيضاء.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 
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2
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)ث - ب - و(

)ث - ج -ل(

)ث - ل - ب - ع(

ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَميِّ َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
َن َكِلَمًة.   َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

َنٍة. ُل اأَلْصَواَت اْلَمْسُموَعَة إَلى ُرُموٍز َمْكُتوَبٍة َوْفَق َقَواِعَد ُمَعيَّ َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَحوِّ

اْكُتْب َما ُيْمَلى َعَلْيَك: 7َنَشاط 

ْكِل:6َنَشاط  اِلَيِة َمَع َضْبِط الُحُروِف ِبالشَّ ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ َكوِّ

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ث( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ

١٠٥

تهيئة

ويطلب  ج(،  ـ  ل  ـ  )ث  ألحرف  لة  مشكَّ بطاقات  املعلم  يضع 
)ج(،  )ْل(  )َث(  عليها  التي  باحلركة  بطاقة  كل  قراءة   منهم 
وينطق  األصوات،  هذه  من  كلمة  تكوين  نحاول  بنا  هيا  يقول:  ثم 
األصوات ببطء مرة، ثم برسعة مرة أخرى إىل أن يصلوا لكلمة )ثلج(، 
أنه  ـ ثعلب(، ويرشح هلم  السبورة صورة )ثوب  املعلم عىل  ثم يضع 
يتمكنوا من  االستامع جيًدا كي  الصور، وعليهم  سينطق كلامت هذه 
كتابة هذه الكلامت، وخيتار منهم واحًدا ليكتب عىل السبورة، وينطق 

املعلم الكلمة هبدوء ووضوح، ويكتب التلميذ ما يسمعه. 

 انظر إلى الصور واكتب حرف )ث(5نشاط 
 مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.

كتابة - املهارات األساسية:

 يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.
شرح النشاط:  

املوجودة يف كتاب  الصور  التالميذ مالحظة  املعلم من  يطلب 
بحركته،  هبا  املوجود  )ث(  صوت  وحتديد  ونطقها،  التلميذ، 
نطق  من  املعلم  يتأكد  أن  وجيب  بالشكل،  مضبوًطا  كتابته  ثم 

التالميذ الصحيح، ومعرفتهم بأسامء الصور.

اإلجابة:  )َث - ثوب ، ُث - ثعبان ، ِث - ثامر ، ْث - اثنان(

ن كلمات من الحروف التالية مع ٦نشاط  كوِّ
ضبط الحروف بالشكل:

هدف النشاط:  

ن كلمة. وعي صويت ودمج: يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يطلــب املعلــم قــراءة احلــروف املكتوبــة مضبوطــة بالشــكل، 
وحماولــة ترتيبهــا لتكويــن كلمــة.

اكتب ما ُيملى عليك: ٧نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة:  

ل األصوات املسموعة إىل رموز مكتوبة َوْفَق قواعد معينة. يوِّ

شرح النشاط:  

ــن  ــا م ــم إمالؤه ــي يت ــامت الت ــع الكل ــون مجي ــدَّ أن تك )ال ُب
كلــامت الدمــج، والتــي يعرفهــا التلميــذ جيــًدا، كــام أن هــذه 
ــا أو  ــم أو حفظه ــل املعل ــن ِقب ــا م ــم حتديده ــامت ال يت الكل
ــب  ــامت ُتكت ــبًقا ـ الكل ــذ ُمْس ــل التلمي ــن ِقب ــا م مراجعته
ــنقوم  ــا س ــم أنن ــم هل ــرشح املعل ــكل(، وي ــة بالش مضبوط
بعمــل نشــاط جديــد يف الكتــاب، وهــو اإلمــالء... ســأنطق 
كلمــة معينــة هبــدوء ووضــوح، وعليكــم أن تنصتــوا جيــًدا، 
وتكتبــوا الكلمــة يف املــكان املخصــص هلــا بكتــاب التلميــذ، 
ــوت  ــا ص ــدوء، موضًح ــامت هب ــق الكل ــم يف نط ــدأ املعل ويب

كل حــرف بحركتــه )ثــورـ  لعــب ـ قــوس(. 

التطبيق

يرسم املعلم صورة حلرف )ث( عىل السبورة )وال ُبدَّ أن تكون 
ثلج  )مثل:  قبُل،  من  هلم  تقديمها  تم  حروف  من  وتتكون  صورة 
السبورة  املرسومة عىل  الصورة  أو ثوب(، ويطلب منهم مالحظة 

وكتابة الكلمة بجانبها  عىل ورقة.

نشاط إضافي

عدًدا  جمموعة  كل  ويعطي  ملجموعات،  التالميذ  املعلم  م  يقسِّ
كل  وتقوم  وورقة،  خمتلفة،  حروف  منها  كل  عىل  املكعبات،  من 
جمموعة بدمج احلـــروف لتكوين كلامت كثرية )ع ـ س ـ  د ـ ل ـ 

و ـ ب ـ ث ـ ج(.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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)ث - ب - و(

)ث - ج -ل(

)ث - ل - ب - ع(

ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَميِّ َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
َن َكِلَمًة.   َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

َنٍة. ُل اأَلْصَواَت اْلَمْسُموَعَة إَلى ُرُموٍز َمْكُتوَبٍة َوْفَق َقَواِعَد ُمَعيَّ َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَحوِّ

اْكُتْب َما ُيْمَلى َعَلْيَك: 7َنَشاط 

ْكِل:6َنَشاط  اِلَيِة َمَع َضْبِط الُحُروِف ِبالشَّ ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ َكوِّ

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ث( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ
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اأَلْهَداُف: 
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ْبَط الُمَناِسَب:2َنَشاط  اْخَتِر الضَّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1:  َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز َصْوَت الَحَرِف َوَشْكَلُه. َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ وِكَتاَبٌة: ُيَميِّ

اْرُسْم َأْشَياَء ِبَها َصْوُت َحْرِف )خ(:    1نشاط 
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حرف الخاء )خ(

تهيئة

خُيرج املعلم بطاقة عليها حرف اخلاء، ثم يقول للتالميذ: هذا  
احلرف اسمه خاء، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 
ثم  ومكسوًرا،  ومضموًما  ومفتوًحا  ساكًنا  اخلاء  حرف  بصوت 

يكي هلم قصة صوت حرف الـ)خ(:  

خاصًة،  واخَلْوَخ  والفاكهة،  اخلرضاوات  حتب  صبية  »خدجية 
وكانت متفوقة، وكان خطها مجياًل«.

خُيـرج املعلـم بطاقة حـرف اخلـاء وينطق صوتـه سـاكًنا فقط، 
ويسـأل التالميـذ: من منكم يسـتطيع أن يفكر يف كلمـة هبا صوت 
اخلـاء )مثـال: خـروفـ  نخـل(؟ ثم يسـأل: هل هـذا الصوت هو 
الصـوت الوحيـد حلـرف اخلـاء؟ ويعـرض صــور )خــروف ـ 
خيــار ـ خبـز(، وينطـق كلمـة )خـروف(  بوضـوح، مـع الرتكيز 
عـىل )َخ(. ويسـأل: أي حركـة نضعهـا عـىل حـرف )خ(؟ فتحـة، 
وخُيـرج بطاقـة )َخ(، وينطـق كلمـة )خيـار( بوضوح، مـع الرتكيز 
عـىل )ِخ(. ويسـأل: أي حركـة نضعهـا عـىل حـرف )خ(؟ كرسة، 
وخُيـرج بطاقـة )ِخ(، وينطـق كلمـة )خبـز( بوضوح، مـع الرتكيز 
عـىل )ُخ(... ويسـأل: أي حركـة نضعها عىل حـرف )خ(؟ ضمة، 

)ُخ(. بطاقـة  وخُيرج 

ارسم أشياء بها صوت حرف )خ(:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت:
- يدد الَعالقة بني شكل احلرف وصوته.

- يعربِّ بالرسم.

شرح النشاط:  

ويطلب  )خ(،  حرف  هبا  كلامت  التالميذ  من  املعلم  يستنبط 
يف  ليتجول  ويقوم  الكلامت،  هلذه  صوًرا  يرسموا  أن  منهم 

الفصل؛ ليتأكد من مدى استيعاهبم للمطلوب.

اختر الضبط المناسب:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: متييز احلركات القصرية.

شرح النشاط:  

األربعة  بحركاته  )خ(  حرف  قراءة  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
الصور  مالحظة  منهم  يطلب  ثم  التلميذ،  كتاب  يف  املكتوبة 
نطق  من  التأكد  )مع  املناسب  الضبط  واختيار  املوجودة، 

التالميذ الصحيح ألسامء الصور(. 

اإلجابة:
)ُخ - خبز ، ِخ - خيار ،  َخ - خس  ، ْخ - نخل(

التطبيق

يضع املعلم بطاقات حرف )خ( بأصواته األربعة عىل السبورة، 
من  ويطلب  للحرف،  مصورًة  بطاقاٍت  التالميذ  عىل  يوزع  ثم 
مكاهنا  يف  ويضعها  لديه،  التي  الصورة  اسم  ينطق  أن  تلميذ  كل 
الصحيح عىل السبورة حتت بطاقة احلرف ذي احلركة املامثلة، مثال: 

صورة )خس( يتم وضعها حتت بطاقة )َخ(.  

نشاط إضافي

هبا  ليس  وأخرى  )خ(،  حرف  هبا  صغرية  صوًرا  املعلم  ُيض 
بالفصل(،  متفرقة  أماكن  يف  )أو  الرمل  يف  خُيفيها  ثم  )خ(،  حرف 
الفصل(،  داخل  )أو  الرمال  وسط  صورة  عن  تلميذ  كل  ويبحث 
عىل  احلرف  ويكتب  الكلمة،  يذكر  إحداها  عىل  يعثر  وعندما 

السبورة بالضبط املناسب.
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )خ( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )خ(: 3َنَشاط 

ِخـِخ

ْخـْخ

ُخـُخ

َخـَخ َخـَخ
ُخـُخ

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 3 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

اْكُتْب َحْرَف )خ(:  4َنَشاط 

َهْل َزَرْعَت ِمْن َقْبُل؟ 

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

َخالِد      أَُخوه       أُْخُته        َخلِْفيَّة 

إِْخَوتُه        الَخْضَاوات        ُمْخَتلَِفة  

ِخَيار       َخس      َخْوخ         ِبطِّيخ

١٠٧

تهيئة

يكتب املعلم عىل السبورة ثالث كلامت هبا حرف )خ( يف أول 
ووسط وآخر الكلمة )خبز ـ بطيخ ـ بخور(، ويطلب منهم رسم 
مالحظة  منهم  يطلب  ثم  كلمة،  كل  يف  )خ(  حرف  حول  دائرة 
شكل احلرف: هل يتغري حسب موضعه يف الكلمة؟ ويضع بطاقة 
حرف )خ( بشكليه املنفصل واملتصل عىل السبورة، ثم يقوم بكتابته 

منفصاًل ومتصاًل عىل السطر، موضًحا االجتاهات الصحيحة له. 

) ا (  استمع وارسم دائرة مكان 3نشاط 
صوت حرف )خ(:

هدف النشاط:  

وعي صويت: 
- يلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.

- يدد شكل حرف متكرر يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  إىل  ينظروا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
مكان  ويددوا  الصور،  هذه  أسامء  ينطقوا  ثم  التلميذ،  كتاب 
عىل  الصحيح  املكان  يف  عالمة  ويضعوا  )خ(،  حرف  صوت 
الشكل املوجود بكتاب التلميذ، وجيب أن يتأكد املعلم من نطق 

التالميذ الصحيح، ومعرفتهم بأسامء الصور.
اإلجابة:  )خيار - بطيخ - خروف(.

)ب(  استمع ثم  ارسم دائرة حول 3نشاط 
حرف )خ( فيما يلي:

هدف النشاط:  

وعي برصي: يدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

يقـرأ املعلـم قصـة خالـد: »خيـرج خالـد كل صبـاح مـع أخيـه 
وأختـه إىل احلديقـة اخللفية للمنـزل، وهناك يـزرع خالد وإخوته 
اخلـرضاوات والفاكهـة املختلفـة مـن خيـار، وخـس، وَخـْوخ، 
التالميـذ: هـل  السـبورة، ويسـأل  كتابتهـا عـىل  وبطيـخ« مـع 
تسـتطيعون مالحظـة: أيٌّ مـن هـذه احلـروف عىل السـبورة هو 
حـرف )خ(؟ وكيـف يبدو شـكله؟ وهـل يتغري شـكله؟ ويدد 
املعلـم حرف )خ( يف أول ووسـط وآخر الكلمـة، ويطلب منهم 
أن ينظـروا برتكيـز إىل الكلـامت املوجـودة يف كتـاب التلميـذ، 

ويـددوا حـرف )خ(، ويرسـموا دائـرة حوله. 

نشاط استماع 

استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

يسـأل املعلـم كل تلميـذ: هل زرعـت من قبُل؟ احـِك لنا عن 
جتربتـك، وما واجهك مـن صعوبات.

اكتب حرف )خ(:4نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية: 
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

يطلـب املعلم إعـادة النظر حلـرف اخلاء املكتوب عىل السـبورة، 
باجتاهاتـه  اهلـواء  يف  )خ(  حـرف  يكتبـوا  أن  منهـم  ويطلـب 
الصحيحـة، )ويمكـن أن يقـوم بعضهـم بكتابـة احلـرف عـىل 
ب املعلـم الطريقـة التـي يكتبون هبـا إذا وجد  السـبورة، ويصـوِّ
أي خطـأ( ثـم يطلـب منهـم اتبـاع النقـط، وكتابـة حـرف )خ( 

بحركاتـه األربعـة يف كتـاب التلميـذ.

التطبيق

يضـع املعلـم عـىل السـبورة جمموعـة مـن البطاقـات املصورة 
حلـرف اخلـاء، ويطلـب منهـم أن ينطقوا اسـم الصـورة بوضوح، 
ويكتبـوا بجانبهـا حرف )خ( بحركتـه التي نطقوهـا، مثال: »خبز: 

ُخ ،  خشـب: َخ«.

نشاط إضافي

وتشكيل  بتقطيعها،  ويقوم  خيارة،  تلميذ  كل  املعلم  يعطي 
حرف )خ( يف الطبق، ثم تناوله.
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )خ( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )خ(: 3َنَشاط 

ِخـِخ

ْخـْخ

ُخـُخ

َخـَخ َخـَخ
ُخـُخ

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 3 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

اْكُتْب َحْرَف )خ(:  4َنَشاط 

َهْل َزَرْعَت ِمْن َقْبُل؟ 

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

َخالِد      أَُخوه       أُْخُته        َخلِْفيَّة 

إِْخَوتُه        الَخْضَاوات        ُمْخَتلَِفة  

ِخَيار       َخس      َخْوخ         ِبطِّيخ
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اأَلْهَداُف: 

.................. .................. .................. ..................

 =    ..........+  ..........+  ............ 

 =    ..........+  ..........+  ............ 

 =    ..........+  ..........+  ............ 

...............................

...............................

...............................

)ب - خ - ز(

)خ - ل -ن(

)خ - ب - ش(

7َنَشاط 

ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَميِّ َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
َن َكِلَمًة.   َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

ُف أَنَّ الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقَة َيِتمُّ َتْمِثيُلها ِبُلَغٍة َمْكُتوَبٍة لَها َقَواِعُد  َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: َيَتَعرَّ
َدٌة. ُمَحدَّ

اِقَص:  اْكُتِب الَحْرَف النَّ

..................س نـَ..................ل...............َشب

ْكِل:6َنَشاط  اِلَيِة َمَع َضْبِط الُحُروِف ِبالشَّ ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ َكوِّ

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )خ( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ
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١٠٨

تهيئة

لة ألحرف )خ ـ ش ـ ب(، ويطلب  املعلم بطاقات مشكَّ يضع 

منهم قراءة كل بطاقة باحلركة التي عليها )َخ( ) َش( )ب(، ثم يقول: 

بنا نحاول تكوين كلمة من هذه األصوات، وينطق األصوات  هيا 

ببطء مرة ثم برسعة مرة أخرى إىل أن يصلوا لكلمة )خشب(، ثم 

يكتب املعلم عىل السبورة كلمة )خبز(، ويلصق عىل اجلانب اآلخر 

من السبورة ثالث صور )خبزـ  درجـ  خروف(، ويطلب منهم قراءة 

ووضعها  املناسبة،  الصورة  واختيار  السبورة،  عىل  املكتوبة  الكلمة 

بجانب الكلمة، ثم يكتب كلمة )نخل( تليها )خس(. 

 انظر إلى الصور واكتب حرف )خ(5نشاط 
 مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.

كتابة - املهارات األساسية: 
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  يالحظوا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 

كتاب التلميذ، وينطقوها، ويددوا صوت حرف )خ( املوجود 

هبا بحركته، ثم يكتبوه مضبوًطا بالشكل، وجيب أن يتأكد املعلم 

من نطق التالميذ الصحيح، ومعرفتهم بأسامء الصور.

اإلجابة:  )َخ - خروف ،  ِخ - خيار ، ْخ - نخل ، ُخ - خبز(

ن كلمات من الحروف التالية ٦نشاط   كوِّ
مع ضبط الحروف بالشكل:

هدف النشاط:  

ن كلمة. وعي صويت ودمج: يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يرشح املعلم للتالميذ أن عليهم النظر جيًدا للصورة، ونطقها 

برتكيز، وترتيب احلروف، ودجمها لتكوين كلمة.

اكتب الحرف الناقص: ٧نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة: 

يتعــرف أن الكلــامت املنطوقــة يتــم متثيلهــا بلغــة مكتوبــة هلــا 

قواعــد حمــددة.

شرح النشاط:  

يرشح املعلم للتالميذ أن عليهم النظر جيًدا للصورة، ونطقها 

برتكيز، وكتابة احلرف الناقص من الكلمة.

التطبيق

ـق املعلـم بطاقـات حـروف خمتلفـة عـىل جـدران الفصل،  ُيعلِّ

ُيـضوا  أن  هـو  واملطلـوب  صـورة...  جمموعـة  كل  ويعطـي 

ن هـذه الكلمـة، ويرتبوهـا، ويلصقوهـا عىل  احلـروف التـي تكـوِّ

السـبورة، ثـم يكتبوهـا.

مثال توضيحي

صورة خشب، ويبحث التالميذ عن بطاقة »خ ـ ش ـ ب«، ثم 

يرتبوهنا، ويلصقوهنا عىل السبورة، ويكتبوهنا بطريقة صحيحة.

نشاط إضافي

يقـوم املعلـم بتقسـيم التالميـذ إىل جمموعـات، ثـم يعطـي كل 

فهـا التالميـذ حتـى اآلن،  جمموعـة ورقـة هبـا احلـروف التـي  تعرَّ

ويعطيهـم زمًنـا حمـدًدا، وعليهـم أن يكتبوا كلـامت ذات معنى من 

دمـج هذه احلـروف.

مثال توضيحي

يكتـب املعـلم يف أعىل الورقة )ب ـ ش ـ خ ـ و ـ ث ـ ع ـ ل ـ 

س ـ ن ـ م(؛ فيقوم التالميذ بكتابة )نخل(، )عسل(، وهكذا.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

ص

ُص

ُص

ُص

ُص

ْص

ْص

ْص

ْص

ِص

ِص

ِص

ِص

َص

َص

َص

َص

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

2َنَشاط 

َوِر الَِّتي ِبَها َصْوُت َحْرِف )ص(:  1َنَشاط   ُقْم ِباْصِطَياِد الصُّ

ْبَط الُمَناِسَب: اْخَتِر الضَّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

١٠9

حرف الصاد )ص(

تهيئة

خُيرج املعلم بطاقة عليها حرف الصاد، ثم يقول للتالميذ: هذا  
احلرف اسمه صاد، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 
ثم  ومكسوًرا،  ومضموًما  ومفتوًحا  ساكًنا  الصاد  حرف  بصوت 

يكي هلم قصة صوت حرف الـ)ص(: 

»ذات صباح كان صربي يشاهد التلفاز مع صديقته صابرين؛ 
ا فقاال:  فشاهدا صاروًخا ينطلق إىل الفضاء ُمصدًرا صوًتا قويًّ

ْص ْص ْص ْص«.
خُيرج املعلم بطاقة حرف الصاد وينطق صوته ساكنًا فقط، ويسأل 
التالميذ: من منكم يستطيع أن يفكر يف كلمة هبا صــــوت الصاد 
)مثال: صنارة ـ صقر(؟ ثم يسأل: هل هذا الصوت هو الصوت 
الوحيد حلرف )ص(؟ ويعرض صور )صنارة ـ صقر ـ صور(، 
وينطق كلمة )صقر( بوضوح، مع الرتكيز عىل )َص(.. ويسأل: 
أي حركة نضعها عىل حرف )ص(؟ فتحة، وخُيرج بطاقة )َص(، 
وينطق كلمة )صور( بوضوح، مع الرتكيز عىل )ُص(... ويسأل: 
أي حركة نضعها عىل حرف )ص(؟ ضمة، وخُيرج بطاقة )ُص(، 
وينطق كلمة )صنارة( بوضوح، مع الرتكيز عىل )ِص(.. ويسأل: 
أي حركة نضعها عىل حرف )ص(؟ كرسة، وخُيرج بطاقة )ِص(.

قم باصطياد الصور التي بها صوت 1نشاط 
حرف )ص(:

هدف النشاط:  

وعي صويت: 

يدد الَعالقة بني شكل احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

يطلــب املعلــم منهــم أن يالحظــوا الصــور املوجــودة، 
ويقومــوا  التــي هبــا صــوت )ص(،  الصــور  ويــددوا 

بالصنــارة. باصطيادهــا 

اختر الضبط المناسب:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: 

يميز احلركات القصرية.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ قراءة حرف )ص( بحركاته األربعة 
الصور  مالحظة  منهم  يطلب  ثم  التلميذ،  كتاب  يف  املكتوبة 
املوجودة، ونطقها هبدوء، واختيار الضبط املناسب لكل صورة. 

اإلجابة:  
)ْص - مْصباح ،  ُص - ُصور ،  َص -  َصقر ،  ِص - ِصنارة(

التطبيق

يقـوم املعلـم بلصق صـورة كبرية لصـاروخ عىل السـبورة، ثم 
يـوزع عليهم أوراًقا، ويطلب منهم رسـم أشـياء هبـا صوت )ص(  
بحركاتـه األربعـة، ثـم يقـص الرسـوم ويلصقها عـىل الصاروخ، 

ويتم تعليقهـا يف الفصل.

نشاط إضافي

يطلــب املعلــم منهــم تشــكيل حــرف )ص( باســتخدام 
الصغــرية. الصخــور 
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ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

2َنَشاط 

َوِر الَِّتي ِبَها َصْوُت َحْرِف )ص(:  1َنَشاط   ُقْم ِباْصِطَياِد الصُّ

ْبَط الُمَناِسَب: اْخَتِر الضَّ
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ص( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ص(: 3َنَشاط 

ِصـِص

ْصـْص

ُصـُص

َصـَص َصـَص
ُصـُص

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 3 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

اْكُتْب َحْرَف )ص(:  4َنَشاط 

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

ْمَت َمَهاَرًة  َهْل َتَعلَّ

َجِديَدًة؟

َباح       اْصطَاد ُصَهْيب       الصَّ

نُدوق ْيد    َصْب     الصُّ ِصنَّاَرة     الصَّ



ين
ثا

ال
ر 

و
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
حـ

م
ــ
ال

١١٠

تهيئة

أول  يف  )ص(  حلرف  كلامت  ثالث  السبورة  عىل  املعلم  يكتب 
ووسط وآخر الكلمة )صبار- مقص - قر(، ويطلب منهم رسم 
دائرة حول حرف الصاد يف كل كلمة، ثم يطلب منهم مالحظة شكل 
حرف )ص(: هل يتغري حسب موضعه يف الكلمة أم أن شكله ثابت 
ال يتغري؟ ويضع املعلم بطاقة احلرف منفصاًل )ص( عىل السبورة، 
ويوضح هلم أن هذا الشكل يكون فقط ىف آخر الكلمة - ليس يف 
كل احلاالت- مثل: )مقص(، ثم يضع بطاقة احلرف متصاًل )صـ(، 
مثل:  الكلمة،  ووسط  أول  يف  يكون  الشكل  هذا  أن  هلم  ويوضح 
)صبارـ  صيادـ  قر(، ثم يقوم املعلم بكتابة احلرف بشكليه املتصل 

واملنفصل عىل السطر، موضًحا االجتاهات الصحيحة له. 

) ا ( ا ستمع وارسم دائرة مكان صوت 3نشاط 
حرف )ص(:

هدف النشاط:  
وعي صويت: 

- يلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.
- يدد شكل حرف متكرر يف جمموعة من الكلامت.

شرح النشاط:  
يف  املوجودة  الصور  إىل  ينظروا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
كتاب التلميذ، وينطقوا أسامء الصور، ثم يددوا مكان صوت 
حرف )ص(، ويضعوا عالمة يف املكان الصحيح عىل الشكل 

املوجود بكتاب التلميذ.
اإلجابة:  )قر - مقص - صقر(

 )ب(  استمع ثم ارسم دائرة 3نشاط 
حول حرف )ص( فيما يلي:

هدف النشاط:  

يدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

الصباح، وأخذ  »استيقظ صهيب يف  املعلم قصة صهيب:  يقرأ 
صنارته وذهب لصيد السمك مع والده: الصيد حيتاج إىل صرب... 
بعد فرتة اصطاد صهيب سمكة كبرية ووضعها يف الصندوق« مع 
كتابتها عىل السبورة، ويسأل التالميذ: هل تستطيعون مالحظة: 
وكيف  )ص(؟  حرف  هو  السبورة  عىل  احلروف  هذه  من  أيٌّ 
يبدو شكله؟ وهل يتغري شكله؟ ويدد املعلم حرف )ص( يف 
أول ووسط وآخر الكلمة، مؤكًدا أن شكل حرف )ص( يتغري 
حسب موضعه يف )أول ، وسط ، آخر( الكلمة، ويطلب منهم 
أن ينظروا برتكيز للكلامت املوجودة يف كتاب التلميذ، ويددوا 

احلرف، ويرسموا دائرة حوله. 

نشاط استماع 

استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

يسأل املعلم التالميذ: من منكم جرب شيًئا جديًدا )ولتشجيعهم 
عىل التحدث يمكنه أن يبدأ بنفسه، ويكي عن مغامرة أو مهارة 
جديدة اكتسبها واصًفا شعوره(، ثم يتيح هلم فرصة للتحدث.

اكتب حرف )ص(:4نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية: 
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

عىل  )ص(  حرف  إىل  النظر  إعادة  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
السبورة، ثم يطلب منهم أن يكتبوا احلرف باجتاهاته الصحيحة 
عىل  احلرف  بكتابة  بعضهم  يقوم  أن  املمكن  )ومن  اهلواء  يف 
إذا  هبا  يكتبون  التي  الطريقة  بتصويب  املعلم  ويقوم  السبورة، 
وجد أي خطأ( ثم يطلب منهم اتباع النقط وكتابة حرف )ص( 

بحركاته األربعة يف كتاب التلميذ .

التطبيق

م املعلم السبورة إىل ُجزأين، ويكتب أعالها حرف )ص(  يقسِّ
منفصاًل، واجلزء اآلخر )صـ( متصاًل.. ويعطي كل جمموعة عدًدا 
يف  السبورة  عىل  بتصنيفها  التلميذ  ويقوم  والكلامت،  الصور  من 
مكاهنا الصحيح )مقص ـ قر ـ صور ـ حصن ـ صف ـ عصفورـ 

صنارة ـ صياد(.

نشاط إضافي

حرف  بكتابة  املعلم  يقوم  والصنارة«  »السمك  لعبة  مستخدًما 
)ص( وحروف أخرى عىل السمكة، واملطلوب من كل تلميذ أن 

يصطاد السمك املكتوب عليه حرف )ص( فقط.
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َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: يكتب أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.
َن َكِلَمًة.   َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْكُتُب أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

ُف أَنَّ الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقَة َيِتمُّ َتْمِثيُلها ِبُلَغٍة َمْكُتوَبٍة لَها َقَواِعُد  َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ وِقَراَءٌة: َيَتَعرَّ
َدٌة. ُمَحدَّ

اِلَيَة:7َنَشاط  ِل الَكِلَماِت التَّ َحلِّ

ِمَقصُصَورَصْقر

ْكِل:6َنَشاط  اِلَيِة َمَع َضْبِط الُحُروِف ِبالشَّ ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ َكوِّ

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ص( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ

١١١

تهيئة

)قر-  الدمج  لكلامت  صور  عليها  كبريًة  لوحًة  املعلم  يضع 
جمموعة  أو  تلميذ  كل  ويعطي  صف(،  ـ  حصن  ـ  صور  ـ  ِمقص 
ويطلب  الدمج،  كلامت  عليها  مكتوًبا  أو  مطبوًعا  بطاقاٍت  منهم 

منهم قراءة الكلامت ووضعها حتت الصور املناسبة. 

 انظر إلى الصور واكتب حرف )ص(5نشاط 
مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت: 

يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.

كتابة - املهارات األساسية: 

يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  يالحظوا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
التلميذ، وينطقوها، ويددوا صوت الصاد املوجود هبا  كتاب 
املعلم  يتأكد  أن  بالشكل، وجيب  يكتبوه مضبوًطا  ثم  بحركته، 

من نطق التالميذ الصحيح، ومعرفتهم بأسامء الصور.

اإلجابة:  
)ُص - ُصورة ، ِص - صنارة ، َص - صياد ، ْص - قر(

ن كلمات من الحروف التالية ٦نشاط   كوِّ
مع ضبط الحروف بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت ودمج: 

ن كلمة. يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يطلـب املعلـم مـن التالميذ حماولـة ترتيـب احلـروف لتكوين 
كلمـة، ويوضح هلـم أن بإمكاهنم االسـتعانة بالصور املوجودة 

يف كتـاب التلميذ.

حلل الكلمات التالية:٧نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وقراءة: 

ـــة  ـــة مكتوب ـــا بلغ ـــم متثيله ـــة يت ـــامت املكتوب ـــرف أن الكل يتع
ـــددة. ـــد حم ـــا قواع هل

شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الكلامت  يقرءوا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
الكتاب، ويقوموا بتحليلها إىل أصوات.

التطبيق

يكتـب املعلـم بعـض كلـامت الدمـج عـىل السـبورة، ويطلب 
مـن التالميـذ قـراءة الكلمـة املكتوبـة عـىل السـبورة، ورسـم مـا 

تـدل عليـه كل كلمـة.

نشاط إضافي

جمموعة  كل  ويعطي  جمموعات،  إىل  التالميذ  املعلم  م  يقسِّ
كل  وحتاول  صورة،  برفع  هو  ويقوم  خمتلفة،  حروف  بطاقات 

جمموعة تكوين الكلمة أرسع من باقي املجموعات.

مثال توضيحي

باختيـار  جمموعـة  كل  فتقـوم  )قـرص(  صـورة  املعلـم  يرفـع 
احلـروف وترتيبهـا لتكويـن كلمـة )قـر(، واألرسع يف اإلجابـة 

الصحيحـة يكـون هـو الفائـز.
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َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: يكتب أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.
َن َكِلَمًة.   َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْكُتُب أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

ُف أَنَّ الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقَة َيِتمُّ َتْمِثيُلها ِبُلَغٍة َمْكُتوَبٍة لَها َقَواِعُد  َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ وِقَراَءٌة: َيَتَعرَّ
َدٌة. ُمَحدَّ

اِلَيَة:7َنَشاط  ِل الَكِلَماِت التَّ َحلِّ

ِمَقصُصَورَصْقر

ْكِل:6َنَشاط  اِلَيِة َمَع َضْبِط الُحُروِف ِبالشَّ ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ َكوِّ

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ص( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ
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اأَلْهَداُف: 

ِض

ْض

َض

ُض

ض
وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه:2نشاط  اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرِف )ض( ِبالصُّ

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

َوِر الَِّتي َتْحَتِوي َعَلْيِه:1َنَشاط  ِصْل َحْرَف )ض( ِبالصُّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف
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حرف الضاد )ض(

تهيئة

خُيرج املعلم بطاقة عليها حرف الضاد، ثم يقول للتالميذ: هذا  
احلرف اسمه ضاد، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 
ثم  ومكسوًرا،  ومضموًما  ومفتوًحا  ساكًنا  الضاد  حرف  بصوت 

يكي هلم قصة صوت حرف الـ)ض(: 

»ُضحى حتب اللعب بكرة املرضب، ويف كل مرة ترضب الكرة 
يصدر املرضب صوًتا عالًيا: ْض ْض ْض ْض«. 

فقط،  ساكًنا  صوته  وينطق  الضاد  حرف  بطاقة  املعلم  خُيرج 
صوت  هبا  كلمة  يف  يفكر  أن  يستطيع  منكم  من  التالميذ:  ويسأل 
الضاد )أرض ـ ضبع ـ رضس(؟ ثم يسأل: هل هذا الصوت هو 
الصوت الوحيد حلرف الضاد؟ ويعرض صـور )ضفدع ـ رضس 
ـ ضابط(، وينطق كلمة  )ضابط( بوضوح، مع الرتكيز عىل )َض(.. 
ويسأل: أي حركة نضعها عىل حرف )ض(؟ فتحة، وخُيرج بطاقة 
الرتكيز عىل )ِض(..  )َض(، وينطق كلمة )رضس( بوضوح، مع 
ويسأل: أي حركة نضعها عىل حرف )ض(؟ كرسة، وخُيرج بطاقة 
الرتكيز عىل )ُض(..  )ِض(، وينطق كلمة )ضفدع( بوضوح، مع 
ويسأل: أي حركة نضعها عىل حرف )ض(؟ ضمة، وخُيرج بطاقة 

)ُض(.

ِصل حرف )ض( بالصور التي تحتوي عليه:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: 

يدد الَعالقة بني اسم احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

املوجودة،  الصور  يالحظوا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
يقوموا  ثم  )ض(،  حرف  صوت  هبا  التي  الصور  ويددوا 
نطق  من  املعلم  يتأكد  أن  وجيب  املناسب،  باحلرف  بتوصيلها 

التالميذ الصحيح، ومعرفتهم بأسامء الصور.

 انطق وصل صوت حرف )ض( ٢نشاط 
بالصورة المناسبة له:

هدف النشاط:  

وعي صويت: 

يميز احلركات القصرية.

شرح النشاط:  

ــه  ــراءة حــرف )ض( بحركات ــذ ق ــم مــن التالمي يطلــب املعل
األربعــة املكتوبــة يف كتــاب التلميــذ، ثــم يطلــب منهــم 
ــل  ــدوء، وتوصي ــا هب ــودة، ونطقه ــور املوج ــة الص مالحظ

ــا. ــب هل ــط املناس ــورة بالضب الص

اإلجابة:  
)ِض - رضس(  )َض - ضابط(  

)ْض - خضاوات(. )ُض - ضفدع(  

التطبيق

تلميذ  كل  ويعطي  بطاقات،  عىل  الدمج  كلامت  املعلم  يكتب 
بطاقة، ثم يقرأ معهم كل البطاقات؛ حتى يتأكد من مدى معرفتهم 
يف  للحرف  املصاحبة  احلركة  عمل  هو  منهم  واملطلوب  للكلمة، 

لصال. كلمته مستخدمني القلم أو تشكيله بالصَّ

نشاط إضافي

يكتب املعلم الكلامت التالية عىل ورق أبيض باستخدام قلم 
شمع أبيض )أرض ـ ضبع ـ رضس(، ويعطي كل جمموعة ورقًة، 

وألوان ماء، وُفرًشا، واملطلوب منهم أن يلونوا الورقة البيضاء؛ 
فتظهر هلم الكلمة املكتوبة، وياولوا قراءهتا.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ض( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ض(: 3َنَشاط 

ِضـِض

ْضـْض

ُضـُض

َضـَض َضـَض
ُضـُض

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ  َنَشاط 3 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

اْكُتْب َحْرَف )ض(:  4َنَشاط 

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

الَحْلَوى َلِذيَذٌة َلِكنَّها 
ِة! حَّ ٌة ِبالصِّ ُمِضرَّ

 اْنَصْح أْصَحاَبَك ِبَتناوِل 
حيِّ  عاِم الصِّ الطَّ

َوالُمِفيِد، َواْحِك لُهم 
ِة  َعْن الَعاداِت الِغذائيَّ

ِحيَحِة. الصَّ

ُضَحى     ِضُْسها     الَخضَاوات

١١٣

تهيئة

أول  السبورة ثالث كلامت حلرف )ض( يف  املعلم عىل  يكتب 
ـ أرض ـ مضب(، ويطلب منهم  الكلمة )رضس  ووسط وآخر 
مالحظة  منهم  يطلب  ثم  كلمة،  كل  يف  احلرف  حول  دائرة  رسم 
شكله  أن  أم  الكلمة  يف  موضعه  حسب  يتغري  هل  احلرف:  شكل 

ثابت ال يتغري؟

) ا (  استمع وارسم دائرة مكان 3نشاط 
صوت حرف )ض(:

هدف النشاط:  

وعي صويت: 

- يلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.

- يدد شكل حرف متكرر يف جمموعة من الكلامت.

شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  إىل  ينظروا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
صوت  مكان  يددوا  ثم  أسامءها،  وينطقوا  التلميذ،  كتاب 
حرف )ض(، ويضعوا عالمة يف املكان الصحيح عىل الشكل 

املوجود بكتاب التلميذ.

اإلجابة:  )رضس - أرض - ضبع(.

)ب(  استمع ثم ارسم دائرة حول 3نشاط 
حرف )ض( فيما يلي:

هدف النشاط:  

وعي برصي: يدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

من  يوم  ويف  احللوى،  ضحى  »حتب  ضحى:  قصة  املعلم  يقرأ 
الطبيب  إىل  فذهبت  رضسها؛  يف  آالم  بسبب  رصخت  األيام 
عىل  كتابتها  مع  والفاكهة«  اخلرضاوات  بتناول  أوصاها  الذي 
من  أيٌّ  مالحظة:  تستطيعون  هل  التالميذ:  ويسأل  السبورة، 
هذه احلروف التي عىل السبورة هو حرف )ض(؟ وكيف يبدو 
شكله؟ وهل يتغري شكله؟ ويدد حرف )ض( يف أول ووسط 
وآخر الكلمة، مؤكًدا أن شكل احلرف يتغري حسب موضعه يف 
)أول ، وسط ، آخر( الكلمة، ويطلب منهم أن ينظروا برتكيز 
)ض(،  حرف  ويددوا  التلميذ،  كتاب  يف  املوجودة  للكلامت 

ويرسموا دائرة حوله. 

نشاط استماع 

استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

ف »ضحى«؟ وهل  املعلم كل تلميذ: ما رأُيك يف ترُّ يسأل 
حتب احللوى؟ مثِّل كأنك طبيب، وتنصح الناس بأمهية الطعام 
التلميذ  )ارتداء  إقناعهم  وحاول  احللوى،  وجتنب  املفيد، 

قميص الطبيب ـ إن وجد ـ سيساعده أكثر عىل أداء دوره(.

اكتب حرف )ض(: 4نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية: 
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

املكتوب  )ض(  حلرف  النظر  إعادة  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
باجتاهاته  اهلواء  يف  يكتبوه  أن  منهم  يطلب  ثم  السبورة،  عىل 
عىل  احلرف  بكتابة  بعضهم  يقوم  أن  )ويمكن  الصحيحة 
وجد  إذا  هبا  يكتبون  التي  الطريقة  املعلم  ب  ويصوِّ السبورة، 
)ض(  حرف  وكتابة  النقط،  اتباع  منهم  يطلب  ثم  خطأ(  أي 

بحركاته األربعة يف كتاب التلميذ.

التطبيق

يعطي املعلم التالميذ بطاقاٍت مكتوًبا عليها كلامت دمج، مثل: 
مواقع  يف  )ض(  حرف  ينقصها  ولكن  رضس(،  ـ  ضبع  ـ  )أرض 
خمتلفة من الكلمة )أول ، وسط ، آخر(، ثم يطلب منهم أن يكتبوا 

احلرف بشكله الصحيح حسب موضعه يف الكلمة.

نشاط إضافي

يسـتطيع التالميـذ كتابة حـرف )ض( بطرق خمتلفة )بطباشـري 
عـىل كانسـون أسـود  أو عـىل الرمـل أو بألـوان املاء، مسـتخدمني 

تلوين(.  ُفرشـاة 

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ض( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ض(: 3َنَشاط 

ِضـِض

ْضـْض

ُضـُض

َضـَض َضـَض
ُضـُض

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ  َنَشاط 3 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

اْكُتْب َحْرَف )ض(:  4َنَشاط 

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

الَحْلَوى َلِذيَذٌة َلِكنَّها 
ِة! حَّ ٌة ِبالصِّ ُمِضرَّ

 اْنَصْح أْصَحاَبَك ِبَتناوِل 
حيِّ  عاِم الصِّ الطَّ

َوالُمِفيِد، َواْحِك لُهم 
ِة  َعْن الَعاداِت الِغذائيَّ

ِحيَحِة. الصَّ

ُضَحى     ِضُْسها     الَخضَاوات
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اأَلْهَداُف: 

.................. .................. .................. ..................

أر....................مــ..................رب

 =   ..........+  ..........+  ............ 

 =   ..........+  ..........+  ............ 

 =   ..........+  ..........+  ............ 

)ض - س - ر(

)أ - ض - ر(

)ب - ض - ع(

..............................

..............................

..............................

اِقَص:   7َنَشاط  اْكُتِب الَحْرَف النَّ

ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقِة. : ُيَميِّ َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
َن َكِلَمًة.   َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

ُف أَنَّ الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقَة َيِتمُّ َتْمِثيُلها ِبُلَغٍة َمْكُتوَبٍة لَها َقَواِعُد  َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: َيَتَعرَّ
َدٌة. ُمَحدَّ

.................بْع...............ْرس أَْر....................مـِـ..................َرب

ْكِل:6َنَشاط  اِلَيِة َمَع َضْبِط الُحُروِف ِبالشَّ ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ َكوِّ

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ض( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ
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تهيئة

)قر-  الدمج  لكلامت  صور  عليها  كبريًة  لوحًة  املعلم  يضع 
جمموعة  أو  تلميذ  كل  ويعطي  صف(،  ـ  حصن  ـ  صور  ـ  ِمقص 
ويطلب  الدمج،  كلامت  عليها  مكتوًبا  أو  مطبوًعا  بطاقاٍت  منهم 

منهم قراءة الكلامت ووضعها حتت الصور املناسبة. 

 انظر إلى الصور واكتب حرف )ض( 5نشاط 
مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

 وعي صويت: 

يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.

كتابة - املهارات األساسية: 

يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  يالحظ  أن  تلميذ  كل  من  املعلم  يطلب 
هبا  املوجود  الضاد  صوت  ويدد  وينطقها،  التلميذ،  كتاب 
بحركته، ثم يكتبه مضبوًطا بالشكل، وجيب أن يتأكد املعلم من 

نطق التالميذ الصحيح، ومعرفتهم بأسامء الصور.

اإلجابة:  
)ِض - رضس ، َض - ضابط ، ُض - ضفدع ، ْض مضب(.

ن كلمات من الحروف التالية مع ٦نشاط  كوِّ
ضبط الحروف بالشكل:

هدف النشاط:  

ن كلمة. يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يـرشح املعلـم للتالميـذ أن عليهـم حماولـة ترتيـب احلـروف 
لتكويـن كلـامت، ويمكنهـم االسـتعانة بالصـور املوجـودة يف 

كتـاب التلميـذ.

اكتب الحرف الناقص:٧نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة: 

ــة  ــم متثيلهــا بلغــة مكتوب ــة يت -  يتعــرف أن الكلــامت املنطوق
هلــا قواعــد حمــددة .

- يتعرف احلركات القصرية.

التطبيق

هلم  ويرشح  صغرية،  ورقات  ثالث  تلميذ  كل  املعلم  يعطي 
اللعبة؛ حيث سيعرض املعلم لغًزا، وياول كل منهم أن يله، ثم 
يكتبه يف الورقة، ويرفعه ألعىل؛ ليتمكن املعلم من رؤيته وتصويبه: 
ويبدأ  أحرف،  ثالثة  من  ن  مكوَّ الغابة  يف  يعيش  مفرتس   حيوان 

بحرف الضاد؛ فام هو؟

ـ  مـكان يعيـش بـه اإلنسـان، واحليوان، ونـزرع عليـه النبات؛ 
فـام هو؟

ـ  يشء وجـوده مهـم، وبدونه ال نسـتطيع مضغ الطعـام جيًدا، 
ن مـن ثالثـة أحـرف، وأول حـرف  مكانـه يف فمنـا، ومكـوَّ

فـام هو؟ )ض(؛ 

نشاط إضافي

م  ويقسِّ الفصل،  داخل  خمتلفة  أماكن  يف  بطاقات  املعلم  خُيبئ 
التالميذ إىل جمموعات، ويعطي كل جمموعة ثالث بطاقات مكتوًبا 
البطاقات،  قراءة  جمموعة  كل  من  ويطلب  دمج(،  )كلامت  عليها 
جتد  التي  واملجموعة  الكلامت،  عن  املعربة  الصور  عن  والبحث 

البطاقات الثالث أواًل تكون هي الفائزة.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

.................. .................. .................. ..................

  ع  ثـ

ث
  خ

ض

ص

  ضـ
  صـ

  عـ

  خـ

شض حع نر ق خذ

ِصَلًة َوُمْنَفِصَلًة. ُز أَْشَكاَل الُحُروِف ُمتَّ : ُيَميِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َبَصِريٌّ
ِحيَحِة.  َنَشاط 2: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوِقَراَءٌة: َيْكُتُب الُحُروَف ِباتَِّجاَهاِتَها الصَّ

َن َكِلَمًة.  َنَشاط 3: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

 الِحْظ َوِصْل:1َنَشاط 

 اْخَتْر َوَأْكِمْل:3َنَشاط 

............ْرس نَـ.............ل............َسل

ْكِل:2َنَشاط  َل َمَع َضْبِطِه ِبالشَّ اْكُتِب الَحْرَف اأَلوَّ

١١٥

الحظ وتعلم

الحظ وِصل:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي: يميز أشكال احلروف متصلًة ومنفصلًة.

شرح النشاط:  

له بشكله. يطلب املعلم من كل تلميذ أن يالحظ احلرف، ويوصِّ

اكتب الحرف األول مع ضبطه بالشكل:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي وقراءة: 

- يميز أصوات احلروف يف الصور املنطوقة.

ـ  يكتب احلروف باجتاهاهتا الصحيحة.

شرح النشاط:  

يرشح املعلم للتالميذ أن عليهم النظر للصورة جيًدا، ونطقها برتكيز ليحددوا الصوت األول، وعليهم كتابة احلرف األول 

ُمراعني االجتاهات الصحيحة، مع ضبطه بالشكل. 

اختر وأكمل:3نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي ودمج: 

ن كلمة. يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يطلب املعلم النظر إىل الصور، واختيار احلرف الناقص وكتابته.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

.................. .................. .................. ..................

  ع  ثـ

ث
  خ

ض

ص

  ضـ
  صـ

  عـ

  خـ

شض حع نر ق خذ

ِصَلًة َوُمْنَفِصَلًة. ُز أَْشَكاَل الُحُروِف ُمتَّ : ُيَميِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َبَصِريٌّ
ِحيَحِة.  َنَشاط 2: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوِقَراَءٌة: َيْكُتُب الُحُروَف ِباتَِّجاَهاِتَها الصَّ

َن َكِلَمًة.  َنَشاط 3: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

 الِحْظ َوِصْل:1َنَشاط 

 اْخَتْر َوَأْكِمْل:3َنَشاط 

............ْرس نَـ.............ل............َسل

ْكِل:2َنَشاط  َل َمَع َضْبِطِه ِبالشَّ اْكُتِب الَحْرَف اأَلوَّ
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اأَلْهَداُف: 

 ..........+  ..........+  ............ 

 

 ..........+  ..........+  ............ 

 

 ..........+  ..........+  ............ 

 

ُز أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت المْنُطوَقِة. َنَشاط 4:  َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: ُيَميِّ
ْعِبيِر َعِن الَكِلَمِة. َنَشاط 5: ِقَراَءٌة وِكَتاَبٌة: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف للتَّ

ُف أنَّ الَكِلَماِت اْلَمْنُطوَقَة َيِتمُّ َتْمِثيُلها ِبُلَغٍة َمْكُتوَبٍة. َنَشاط 6: َيَتَعرَّ

وَرِة الُمَناِسَبِة:4َنَشاط  اْقَرْأ َوِصِل الَكِلَمَة ِبالصُّ

اْقَرْأ َواْرُسْم:5َنَشاط 

اِلَيَة:6َنَشاط  ِل الَكِلَماِت التَّ َحلِّ

َورْد

َثْوب

َصْقر

َضْبع

َصْقر َخُروفُضْفَدع

َضْبعَصْقرنـَْخل



ين
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ال
ر 

و
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
حـ

م
ــ
ال

١١٦

اقرأ وِصل الكلمة بالصورة المناسبة:4نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت ودمج: 

يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ أن يقرءوا الكلامت املوجودة بالكتاب، ويتأكد من نطقهم الصحيح، ثم يطلب منهم توصيل كل 

كلمة بالصورة التي تعربِّ عنها.

اقرأ وارُسم:5نشاط 

هدف النشاط:  

قراءة: 

يدمج أصوات احلروف للتعبري عن الكلمة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ أن يقرءوا الكلامت املوجودة بالكتاب، ويتأكد من نطقهم الصحيح، ثم يطلب منهم أن يرسموا 

صورة تعرب عن الكلمة التي يف املربع الذي فوقها. 

حلل الكلمات التالية:٦نشاط 

هدف النشاط:  

يتعرف أن الكلامت املنطوقة يتم متثيلها بلغة مكتوبة.

شرح النشاط:  

d يكتب املعلم كلمة )ضبع( عيل السبورة، ثم يسأل التالميذ: ما األحُرف التي تتكون منها الكلمة؟

d .يستنبط املعلم اإلجابة منهم، ثم يكتب احلروف متفرقًة عىل السبورة كام هو موضح بالكتاب

d .يطلب املعلم منهم أن يقوموا بتحليل بقية الكلامت بنفس الطريقة

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

ُك

ُك

ُك

ُك

ْك

ْك

ْك

ْك

ِك

ِك

ِك

ِك

َك

َك

َك

َك

ْبَط الُمَناِسَب:2َنَشاط   اْخَتِر الضَّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

اْرُسْم َأْشَياَء ِبَها َصْوُت َحْرِف )ك(:    1نشاط 

١١٧

حرف الكاف )ك(

تهيئة

للتالميذ:  يقول  ثم  الكاف،  حرف  عليها  بطاقة  املعلم  خُيرج 
ينتقل  ثم  وراءه،  التكرار  منهم  ويطلب  كاف،  اسمه  احلرف  هذا  
ومضموًما  ومفتوًحا  ساكًنا  الكاف  حرف  بصوت  لتعريفهم 

ومكسوًرا، ثم يكي هلم قصة صوت حرف )ك(: 

»كوكو كلب مطيع، جيلس عند كريس صاحبه كريم، وعندما 
يأكل العظم يصدر صوًتا مضحًكا: ْك  ْك  ْك  ْك؛  فيضحك كريم«. 

فقط،  ساكًنا  صوته  وينطق  الكاف  حرف  بطاقة  املعلم  خُيرج 
هبا  كلمة  يف  يفكر  أن  يستطيع  منكم  من  التالميذ:  املعلم  ويسأل 
صوت الكاف )مثال: كلب ـ سمك(؟ ثم يسأل: هل هذا الصوت 
ـ  )كلب  صــــور  ويعرض  )ك(؟  حلرف  الوحيد  الصوت  هو 
احلرف  صوت  عىل  الرتكيز  مع  كلمة  كل  وينطق  كرة(،  ـ  كتاب 

األول باختالف ضبطه. 

ارُسْم أشياء بها صوت حرف )ك(:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت:
- يدد العالقة بني شكل احلرف وصوته.

- يعرب بالرسم.

شرح النشاط:  

ينطــق املعلــم حــرف الــكاف بوضــوح، ثــم يطلــب منهــم أن 
يرســموا أشــياَء مــن وحــي خياهلــم هبــا صــوت )ك(.

اختر الضبط المناسب:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز احلركات القصرية.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم قراءة حرف )ك( بحركاته األربعة املكتوبة 
املوجودة،  الصور  منهم مالحظة  يطلب  ثم  التلميذ،  كتاب  يف 
ونطقها هبدوء، واختيار الضبط املناسب، جيب أن يتأكد املعلم 

من نطق التالميذ الصحيح ألسامء الصور. 

اإلجابة: 
 )َك - كلب(، )ْك  - مكتب(، )ُك - كريس(، )ِك - كتاب(.

التطبيق

)ورقة  األربعة  للحركات  ورقات  أربع  بطبع  املعلم  يقوم 
بني  مسافة  ويرتك  الفصل،  أرضية  عىل  يلصقها  ثم  حركة(،  لكل 
ـ  كتاب  ـ  كرة  ـ  )كلب  مثل:  الكلامت،  بعض  يقول  ثم  األوراق، 
كريس ـ سمك ـ كأس ـ كوب ـ ِمفك ـ مركب(، ويقوم كل تلميذ 

)يف دوره( بالقفز عىل احلركة التي يسمعها يف الكلمة حلرف )ك(.

نشاط إضافي

تلميذ  كل  من  ويطلب  كتاب،  صورة  لوحة  عىل  املعلم  يرسم 
الكاف  حرف  كتاب  يف  ولصقها  )ك(،  حرف  به  يشء  رسم 
)والتلميذ املميز يمكن للمعلم أن يطلب منه حماولة كتابه الكلمة 

حتت الصورة التي رسمها(، ونقوم بتعليق الكتاب عىل احلائط.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

ُك

ُك
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ْبَط الُمَناِسَب:2َنَشاط   اْخَتِر الضَّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

اْرُسْم َأْشَياَء ِبَها َصْوُت َحْرِف )ك(:    1نشاط 
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ك( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ك(: 3َنَشاط 

كَِريم          كُرَة          َفاِكَهة   

كَِثريًا           َفكََّر         كُرِسيًّا 

ِكـِك

ْكـْك

ُكـُك

َكـَك َكـَك
ُكـُك

اكتب حرف )ك( :  4نشاط 

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 3 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

اْكُتْب َحْرَف )ك(:  4َنَشاط 

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ
ْث َمَع أْصَحاِبَك  َتَحدَّ

َعْن ُمْشكَلٍة 
َواَجَهْتَك، َوكيَف 

ُقْمَت ِبَحلِّها، 
َوَمْن َساَعدَك؟ 
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تهيئة

أول  يف  )ك(  حلرف  كلامت  ثالث  السبورة  عىل  املعلم  يكتب 
من  ويطلب  مركب(،  ـ  سمك  ـ  )كلب  الكلمة  وآخر  ووسط 
التالميذ رسم دائرة حول حرف )ك( يف كل كلمة، ثم يطلب منهم 
مالحظة شكل احلرف: هل يتغري حسب موضعه يف الكلمة أم أن 
بشكليه  )ك(  حرف  بكتابة  املعلم  يقوم  ثم  يتغري؟  ال  ثابت  شكله 

املتصل واملنفصل عىل السطر، موضًحا االجتاهات الصحيحة له. 

 ) ا (  استمع وارسم دائرة 3نشاط 
مكان صوت حرف )ك(:

هدف النشاط:  

وعي صويت: 
- يلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.

- يدد شكل حرف متكرر يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  إىل  ينظروا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
النطق  عىل  التأكيد  )مع  الصور  أسامء  وينطقوا  التلميذ،  كتاب 
ويضعوا  )ك(،  حرف  صوت  مكان  يددوا  ثم  الصحيح(، 
عالمة يف املكان الصحيح عىل الشكل املوجود بكتاب التلميذ.

اإلجابة:  )سمك - مركب - كلب(

)ب(  استمع ثم ارسم دائرة حول 3نشاط 
حرف  )ك(  فيما يلي:

هدف النشاط:  

وعي برصي: يدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.
شرح النشاط:  

يقرأ املعلم قصة كريم: »حيب كريم لعب الكرة كل يوم، وذات 
يوم كان يلعب بالكرة مع كاريامن، وطارت الكرة بني أشجار 
عليه  ووقف  ُكرسيًّا  أحرض  ثم  كثرًيا  كريم  َر  فكَّ الفاكهة... 
وأحرض الكرة« مع كتابتها عىل السبورة، ويسأل التالميذ: هل 
هو  السبورة  عىل  احلروف  هذه  من  أيٌّ  مالحظة:  تستطيعون 
ويدد  يتغري شكله؟  يبدو شكله؟ وهل  حرف )ك(؟ وكيف 
أن  مؤكًدا  الكلمة،  وآخر  ووسط  أول  يف  )ك(  حرف  املعلم 
شكل حرف )ك( يتغري حسب موقعه يف )أول ، وسط ، آخر( 
كتاب  يف  للكلامت  برتكيز  ينظروا  أن  منهم  ويطلب  الكلمة، 

التلميذ، ويددوا حرف )ك(، ويرسموا دائرة حوله. 

نشاط استماع 

استمع وتحدث.

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

يســأل املعلــم التالميــذ: مــا مشــكلة كريــم؟ وكيــف حلهــا؟ وهــل 
واجهتكــم مشــكلة مــن قبــُل؟ ومــن ســاعدكم عــىل حلهــا؟

اكتب حرف )ك(:4نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية: 
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

النظر حلرف الكاف املكتوب  التالميذ إعادة  يطلب املعلم من 
اهلواء  يف  احلرف  يكتبوا  أن  منهم  يطلب  ثم  السبورة،  عىل 
احلرف  بكتابة  بعضهم  يقوم  أن  )ويمكن  الصحيحة  باجتاهاته 
إذا  هبا  يكتبون  التي  الطريقة  املعلم  ب  ويصوِّ السبورة،  عىل 
وجد أي خطأ( ثم يطلب منهم اتباع النقط، وكتابة حرف )ك( 

بحركاته األربعة يف كتاب التلميذ.

التطبيق

كبرية مكتوًبا عىل كل  أكواب  ثالثة  األرضية  املعلم عىل  يضع 
كرة  التالميذ  يعطي  ثم  ومنفصاًل،  متصاًل  )ك(  حرف  شكل  منها 
عىل  الكوب  إيقاع  وعند  هبا،  يقذفوا  أن  منهم  ويطلب  صغرية، 

األرضية يقول التلميذ كلمة عىل حسب الكوب الذي وقع.

نشاط إضافي

صندوق كبري به كرات تنس طاولة صغرية مكتوب عليها حرف 
وحماولة  عينيه،  بإغامض  تلميذ  كل  ويقوم  أخرى،  وحروف  )ك( 
إحضار كرة من الصندوق عليها حرف )ك(؛ فإذا عثر عليها يقول 
كلمة بحرف )ك(، وإذا مل يعثر عليها فسيكرر املحاولة مرة أخرى.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: يكتب أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.
َن َكِلَمًة.   َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْكُتُب أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

َنٍة. ُل األْصواَت الَمْسُموَعَة إلى ُرموٍز َمْكتوَبٍة َوْفَق َقواِعَد ُمَعيَّ َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَحوِّ

اْكُتْب َما ُيْمَلى َعَلْيَك: 7َنَشاط 

ْكِل:6َنَشاط  اِلَيِة َمَع َضْبِط الُحُروِف ِبالشَّ ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ َكوِّ

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ك( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ

١١9

تهيئة

يكتب املعلم كل حرف من األحرف التالية عىل السبورة )ك ـ 

ل ـ ب ـ س ـ م ـ ت(، ويطلب من كل تلميذ أن يدمج األحرف 

ن منها كلمة من كلامت الدمج، ويبدأ كل تلميذ أو  مع بعضها ليكوِّ

مع  الصحيح،  بالرتتيب  كلمة  ن  ليكوِّ األحُرف  ترتيب  يف  جمموعة 

ضبطها بالشكل. 

انظر إلى الصور واكتب حرف )ك( 5نشاط 
مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

وعــي صــويت وكتابــة: يميــز أصــوات احلــروف يف الكلــامت 

املنطوقــة ويكتبهــا باجتاهاهتــا الصحيحــة.

شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  يالحظ  أن  تلميذ  كل  من  املعلم  يطلب 

هبا  املوجود  الكاف  صوت  ويدد  وينطقها،  التلميذ،  كتاب 

بحركته، ثم يكتبه مضبوًطا بالشكل.

اإلجابة:  )ُك - كرة ، َك - كلب ، ْك - مكتب ، ِك - كتاب(

ن كلمات من الحروف التالية مع ٦نشاط   كوِّ
ضبط الحروف بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت ودمج: 

- يميز أصوات احلروف يف أول ووسط وآخر الكلمة.

ن كلمة.  ـ يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يرشح املعلم للتالميذ أن عليهم حماولة ترتيب احلروف املكتوبة 

بني القوسني لتكوين كلمة، ويوضح هلم أن بإمكاهنم االستعانة 

بالصور املوجودة يف كتاب التلميذ.

اكتب ما ُيملى عليك:٧نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وقراءة وكتابة: 

- يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.

ن كلمة. - يدمج األصوات ليكوِّ

- يكتب احلروف ُمراعًيا االجتاهات الصحيحة.

شرح النشاط:  

يــرشح املعلــم للتالميــذ أنــه ســيقوم بإمــالء بعــض الكلــامت 
ــا حركتهــا،  عليهــم )ينطــق املعلــم احلــروف بوضــوح، ُمبينً
ــدَّ أن تكــون الكلــامت مــن كلــامت الدمــج، وتتكــون  وال ُب
ــامت  ــد الكل ــم حتدي ــوها، وال يت ــي درس ــروف الت ــن احل م
ُمْســبًقا مــن ِقبــل املعلــم أو مراجعتهــا، وحفظهــا مــن ِقبــل 
ــكل(: »كأس ـ  ــا بالش ــالء مضبوًط ــون اإلم ــذ، ويك التالمي

ــب«. أرض ـ مرك

التطبيق

يكتب املعلم بعض كلامت الدمج عىل السبورة، ولكن ينقصها 
قراءة  منهم  ويطلب  الكلمة(،  آخر  ـ  وسط  ـ  أول  يف  )مرة  حرف 
...تب       ...لب      )سمـ....     الناقص  احلرف  ملعرفة  الكلمة 

مر....ب    ...أس(.

نشاط إضافي

م املعلم التالميذ إىل جمموعات، ويطلب منهم أن خيتاروا   يقسِّ
واحًدا منهم ليكتب كلمة عىل السبورة، وبعد أن خيرج هذا التلميذ 
كلامت  من  )لكلمة  صورة  املجموعة  أفراد  باقي  املعلم  يعطي 
الدمج(؛ فيقوم التالميذ بنطق الكلمة امُلعربة عن الصورة لزميلهم 
بوضوح، مثال: صورة كلب؛ فيمىل أفراد املجموعة: كلب وهكذا، 
واملجموعة الفائزة هي التي تنطق وتكتب الكلامت بشكل صحيح.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: يكتب أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.
َن َكِلَمًة.   َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْكُتُب أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

َنٍة. ُل األْصواَت الَمْسُموَعَة إلى ُرموٍز َمْكتوَبٍة َوْفَق َقواِعَد ُمَعيَّ َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَحوِّ

اْكُتْب َما ُيْمَلى َعَلْيَك: 7َنَشاط 

ْكِل:6َنَشاط  اِلَيِة َمَع َضْبِط الُحُروِف ِبالشَّ ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ َكوِّ

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ك( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ
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ُز َشْكَل الَحْرِف َوَصْوَتُه.اأَلْهَداُف:  َنَشاط 1: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَميِّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

2َنَشاط 

1َنَشاط 

ْبَط الُمَناِسَب:  اْخَتِر الضَّ

ُيُيُي ْيْيْي َيَيَي

 اْرُسْم َيَدَك َوِبَداِخِلَها َأْشَياُء ِبَحْرِف )ي(:

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف
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١٢٠

حرف الياء )ي(

تهيئة

للتالميذ: هذا   يقول  ثم  الياء،  بطاقة عليها حرف  املعلم  خُيرج 

احلرف اسمه ياء، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 

بصوت حرف الياء ساكًنا ومفتوًحا ومضموًما ومكسوًرا، ثم يكي 

هلم قصة صوت حرف )ي(: 

بغناء  لتستمتع  الياسمني؛  شجرة  حتت  اجللوس  حتب  »يارا 

الياممة الصغرية، وهي تقول: ْي ْي ْي ْي ْي«. 

خُيرج املعلم بطاقة حرف )ي( وينطق صوته ساكًنا فقط، ويسأل 

املعلم التالميذ: من منكم يستطيع أن يفكر يف كلمة هبا صوت الياء 

)مثل: يد - بيت(؟ ثم يسأل: هل هذا الصوت هو الصوت الوحيد 

كلمة  كل  وينطق  يوسفي(،  ـ  )يد  صور  ويعرض  )ي(؟  حلرف 

لتوضيح ضبطها. 

 ارُسْم يدك وبداخلها 1نشاط 
أشياء بحرف )ي(:

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة: 

يميز شكل احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

يرشح املعلم لكل تلميذ أن عليه وضع يده عىل الورقة، وحماولة 

رسمها، وبداخلها كلامت هبا حرف )ي(.

اختر الضبط المناسب:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت: 

يميز احلركات القصرية.

شرح النشاط:  

املكتوبة  قراءة حرف )ي( بحركاته  التالميذ  املعلم من  يطلب 

املوجودة،  الصور  منهم مالحظة  يطلب  ثم  التلميذ،  كتاب  يف 

ونطقها هبدوء، واختيار الضبط املناسب لكل صورة، وجيب أن 

يتأكد املعلم من نطق التالميذ الصحيح للكلامت. 

اإلجابة: 

 )َي - يد ، ْي - بيت ، ُي - يوسفي(.

التطبيق

خيرج املعلم كرًة مكتوًبا عليها حرف )ي(، وعندما يرميها عىل 

ثم  )ي(،  حرف  هبا  كلمة  يقول  ثم  ساكًنا،  احلرف  ينطق  التلميذ 

يرميها عىل أحد زمالئه.

نشاط إضافي

تشكيل حرف )ي( باحلبل أو العجني.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ي( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ي(: 3َنَشاط 

ِيـِي

ْيـْي

ُيـُي

َيـَي يَـَي
يُـُي

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ  َنَشاط 3 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ

ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

اْكُتْب َحْرَف )ي(:  4َنَشاط 

ٌة  َهْل َلَدْيَك ِقصَّ
َجِميَلٌة َتْحِكيها 

لَنا؟

ْث يَِحل     اللَّْيل      يُْسَا      يُوُسف   اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

يَْسَتِعد      يَْسَتِمع       َجِميلَة

١٢١

تهيئة

يكتب املعلم عىل السبورة ثالث كلامت هبا حرف )ي( يف أول 
ووسط الكلمة )يد ـ بيض ـ بيت(، ويطلب من التالميذ رسم دائرة 
شكل  مالحظة  منهم  يطلب  ثم  كلمة،  كل  يف  )ي(  حرف  حتت 
ثابت  شكله  أن  أم  الكلمة  يف  موضعه  حسب  يتغري  هل  احلرف: 
ال يتغري؟ ثم يقوم املعلم بكتابة حرف )ي( عىل السطر، موضًحا 

االجتاهات الصحيحة له. 

)ا(  استمع وارسم دائرة مكان 3نشاط 
صوت حرف )ي(:

هدف النشاط:  

وعي صويت: 

- يلل األصوات )أول، وسط، آخر( الكلامت املنطوقة.

- يدد شكل حرف متكرر يف جمموعة من الكلامت.

شرح النشاط:  

كتاب  يف  املوجودة  الصور  أسامء  التالميذ  من  املعلم  يستنبط 
التلميذ، ثم يطلب منهم أن يددوا مكان صوت )ي( يف الكلمة، 
ثم يرسموا دائرة باملكان الصحيح عىل الشكل املوجود بالكتاب.

اإلجابة:  )يد - بيت - عني(.

)ب(  استمع ثم ارسم دائرة حول 3نشاط 
حرف )ي(  فيما يلي:

هدف النشاط:  

يدد شكل احلرف يف جمموعة من الكلامت.

شرح النشاط:  

يقرأ املعلم قصة يرسا: »عندما حيل الليل تذهب يرسا ويوسف 
النوم يستمعان من والدهتام  إىل غرفتهام ليستعدا للنوم... قبل 
هل  التالميذ:  ويسأل  السبورة،  عىل  كتابتها  مع  مجيلة«  لقصة 
هو  السبورة  عىل  احلروف  هذه  من  أيٌّ  مالحظة:  تستطيعون 
يتغري شكله؟ ويدد  يبدو شكله؟ وهل  حرف )ي(؟ وكيف 
أن  منهم  ويطلب  الكلمة،  وآخر  ووسط  أول  يف  )ي(  حرف 
حرف  ويددوا  التلميذ،  كتاب  يف  للكلامت  برتكيز  ينظروا 

)ي(، ويرسموا دائرة حوله. 

نشاط استماع 

استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

يســأل املعلــم كل تلميــذ: هــل لديــك مــا تقــوم به كل مســاء 
مثــل يــرسا ويوســف؟ احــِك لنــا مــاذا تفعــل قبــل النوم.

اكتب حرف )ي(:4نشاط 

هدف النشاط:  

كتابة - املهارات األساسية: 
يكتب حروًفا عربية )تتبع، تقليد(، وبصورة مستقلة.

شرح النشاط:  

السبورة،  عىل  املكتوب  الياء  حلرف  النظر  إعادة  املعلم  يطلب 
ثم  السبورة،  عىل  احلرف  بكتابة  بعضهم  يقوم  أن  )ويمكن 
الصحيحة،  باجتاهاته  )ي(  حرف  اهلواء  يف  معهم  يكتب 
ب املعلم الطريقة التي يكتبون هبا إذا وجد أي خطأ( ثم  ويصوِّ
النقط، وكتابة حرف )ي( بحركاته األربعة  اتباع  يطلب منهم 

يف كتاب التلميذ.

التطبيق

)نشاط ثنائي(:
برسم  أحدمها  يقوم  أن  تلميذين  كل  من  املعلم  يطلب  حيث 
الياء مضبوًطا    صورة هبا حرف )ي(، ويكتب اآلخر حتتها حرف 

بالشكل، وبعد ذلك يقومان بتبديل األدوار.

نشاط إضافي

يتذوقه  وعندما  يوسفي،  يتذوق  اهلواء،  يف  )ي(  حرف  كتابة   
يذكر صوت حرف )ي(.
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ي( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ي(: 3َنَشاط 

ِيـِي

ْيـْي

ُيـُي

َيـَي يَـَي
يُـُي

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ  َنَشاط 3 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ

ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

اْكُتْب َحْرَف )ي(:  4َنَشاط 

ٌة  َهْل َلَدْيَك ِقصَّ
َجِميَلٌة َتْحِكيها 

لَنا؟

ْث يَِحل     اللَّْيل      يُْسَا      يُوُسف   اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

يَْسَتِعد      يَْسَتِمع       َجِميلَة
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اأَلْهَداُف: 

.................. .................. ..................

 =    ..........+  ..........+  ............ 

 =    ..........+  ..........+  ............ 

 =    ..........+  ..........+  ............ 

..............................

..............................

..............................

)ب - ت - ي(

)ن - ي - ع(

)ذ - ل - ي(

اِقَص:7َنَشاط   اْكُتِب الَحْرَف النَّ

َز..........ت َط.............ربَـ.............ض

َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: َيْكُتُب أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.
َن َكِلَمًة.   َنَشاط 6: ِكَتاَبٌة َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

ُز أْصَواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة. َنَشاط 7: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: ُيَميِّ

ْكِل:6َنَشاط  اِلَيِة َمَع َضْبِط الُحُروِف ِبالشَّ ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ َكوِّ

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )ي( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ
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ــ
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١٢٢

تهيئة

ـ  بيت  ـ  )يد  الدمج  الصور لكلامت  املعلم جمموعة من  يكتب 

زيت ـ ذيل - عني ـ بيض - طري(، ويطلب من التالميذ مالحظة 

كل  صوت  هلم  ليتبني  ووضوح  هبدوء  الكلامت  ونطق  الصور، 

حرف، ويقوم كل وفق دوره بكتابة الكلامت حتت الصور امللصقة 

بالسبورة. 

انظر إلى الصور واكتب حرف )ي( 5نشاط 
مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة: 

يميز أصوات احلروف ويكتبها باجتاهاهتا الصحيحة.

شرح النشاط:  

يف  املوجودة  الصور  يالحظ  أن  تلميذ  كل  من  املعلم  يطلب 

التلميذ، ويستنبط منهم أسامء الصور والنطق الصحيح  كتاب 

هلا، ثم يطلب منهم حتديد صوت )ي( املوجود هبا بحركته، ثم 

كتابته مضبوًطا بالشكل.

اإلجابة:  

)َي - يد ، ْي - بيت ، ُي - يوسفي(

ن كلمات من الحروف التالية ٦نشاط  كوِّ
مع ضبط الحروف بالشكل:

هدف النشاط:  

)كتابة ودمج(: 

- يميز أصوات احلروف يف أول ووسط وآخر الكلمة.

ن كلمة.  ـ يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يرشح املعلم للتالميذ أن عليهم حماولة ترتيب احلروف املكتوبة 

بني القوسني؛ لتكوين كلمة مع االستعانة بالصورة.

اكتب الحرف الناقص:٧نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت ودمج: 

- يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.

ن كلمة. - يدمج األصوات ليكوِّ

- يكتب احلروف ُمراعًيا االجتاهات الصحيحة.

شرح النشاط:  

وياولوا  بدقة،  للصور  ينظروا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
معرفة احلرف الناقص، مع كتابته يف مكانه.

التطبيق

يلصق املعلم جمموعة من احلروف التي متت دراستها عىل أغطية 
م التالميذ إىل جمموعات، ويطلب من كل جمموعة  زجاجات، ويقسِّ
أن حتاول تكوين أكرب قدر ممكن من الكلامت بواسطة احلروف التي 
ن أكرب عدد من الكلامت. أمامهم، واملجموعة الفائزة هي التي تكوِّ

نشاط إضافي

م  ويقسِّ الفصل،  داخل  خمتلفٍة  أماكَن  يف  بطاقات  املعلم  خُيبئ 
التالميذ إىل جمموعات، ويعطي كل جمموعة ثالث بطاقات مكتوًبا 
هبا )كلامت دمج(، ويطلب من كل جمموعة قراءة هذه البطاقات، 
والبحث عن الصور امُلعربة عن الكلامت التي بداخلها، واملجموعة 

التي جتد البطاقات الثالث أواًل ستكون هي الفائزة.
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اأَلْهَداُف: 

2نشاط 

هـِ

ـْ ه
هـَ

ـُ ه

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه: اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرِف )هـ( ِبالصُّ

وَرِة الَِّتي ِبَها َحْرُف )هـ(:    1َنَشاط  اْنِطْق َواْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الصُّ

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. َنَشاط 1: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوِقَراَءٌة: ُيَحدِّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

١٢٣

حرف الهاء )هـ(

تهيئة

للتالميذ: هذا   يقول  ثم  اهلاء،  عليها حرف  بطاقة  املعلم  خُيرج 
احلرف اسمه هاء، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 
بصوت حرف اهلاء ساكًنا ومفتوًحا ومضموًما ومكسوًرا، ثم يكي 

هلم قصة حرف )هـ(:
»ذهب التلميذ هادي وأخته الصغرية هدى إىل حديقة احليوان 
كثريًة...  وأزهاًرا  وطيوًرا،  حيواناٍت،  شاهدوا  وهناك  أمهام،  مع 
رأوا  ثم  الطعام،  له  يقدم  احلارس  وكان  الفهد،  قفص  عند  وقفوا 
طائًرا مجياًل يطري يف اهلواء... سأل هادي أمه: ما هذا الطائر؟ قالت 
تنطق اسمه ولكنها صغرية ال  أن  اهلدهد. حاولت هدى  إنه  األم: 

تستطيع الكالم؛ فأشارت إليه وهي تقول: هـ هـ هـ«.
املعلم بطاقة حرف )هـ( وينطق صوته ساكًنا فقط،  هنا خيرج 
صوت  هبا  كلمة  يف  يفكر  أن  يستطيع  منكم  من  التالميذ:  ويسأل 
الـ)هـ( ساكًنا فقط )مثال: هنر، شهر، مهر(؟ ثم خيرج بطاقات هبا 
احلرف  الرتكيز عىل  مع  بوضوح  )هرم(  كلمة  وينطق   ) ـَ )ه حرف 
حرف  عيل  نضعها  حركة  أي  التالميذ:  ويسأل  بحركته،  األول 

.) ـِ ( ، )ه ـُ الـ)هـ(؟ ثم يكرر ذلك مع باقي احلركات: )ه
يكتب املعلم احلرف عىل السبورة بخط كبري كتابة صحيحة عىل 

السطر، مع مراعاة االجتاهات، وترديد التالميذ صوته.

انطق وارسم دائرة حول الصورة 1نشاط 
التي بها حرف )هـ(:

هدف النشاط:  

وعي صويت وبرصي وقراءة: 
يدد الَعالقة بني اسم احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

d  )يعــرض املعلــم بطاقــات كبــرية توضــح حــرف )هـــ
منفصــاًل ومتصــاًل.

d  )الـ)هـ حرف  يالحظوا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
املوجود يف الكتاب، ثم يالحظوا الصور املوجودة يف كتاب 
التلميذ ويقوموا بنطقها، ثم يطلب منهم أن يددوا الصور 

التى هبا صوت الـ)هـ( ويرسموا دائرة حوهلا. 
d .يتأكد املعلم أن التالميذ ينطقون الكلامت بطريقة صحيحة

اإلجابة: )هرم - كهف - وجه - هدية(   

 انطق وِصل صوت حرف )هـ( ٢نشاط 
بالصورة المناسبة له:

هدف النشاط:  

وعي صويت: 

يميز احلركات القصرية يف الكلمة.

شرح النشاط:  

d  يعرض املعلم بطاقات حلرف الـ)هـ( بحركاته األربعة
)هـَ - هـِ - هـُ - هـْ( ويطلب من التالميذ قراءهتا.

d  يطلب املعلم منهم نطق حرف الـ)هـ( بحركاته األربعة
)هـَ - هـِ - هـُ - هـْ( املكتوبة ىف كتاب التلميذ، ثم يطلب 

منهم مالحظة الصور املوجودة ونطقها هبدوء.

d  الذي باحلرف  صورة  كل  توصيل  منهم  املعلم  يطلب   
يمل نفس احلركة.

اإلجابة:  

)هـَ : هدية( )هـِ : هالل( )هـُ: هدهد( )ـهـْ: فهد(

التطبيق

الـ)هـ(،  حرف  هبا  خمتلفة  لكلامت  صوًرا  التالميذ  املعلم  يعطي   
ويقوم املعلم بنطق صوت الـ)هـ( بإحدى احلركات، ويطلب منهم أن 

يرفعوا الصورة التي هبا حرف الـ)هـ( بمثل احلركة التي ينطقها هو. 

التالميذ  من  ويطلب  الصور،  بعرض  املعلم  يقوم  ذلك  بعد 
نطقها وحتديد احلركة املوجودة عىل حرف الـ)هـ( فيها.

نشاط إضافي

يض املعلم سلة هبا جمموعة من األغراض أو الصور هبا حرف 
وأربعة  فهد(،   - هدهد   - هرم   - )هالل  األربعة،  بحركاته  )هـ( 
صناديق صغرية مكتوًبا عىل كل منها حرف  )هـ( بأحد أصواته، 
أن خيتار شيًئا من  تلميذ  (، ويطلب من كل  ـْ ه ـُ -  ه  - ـِ  ه  - ـَ  )ه

السلة، وينطق اسمه، ويضعه يف الصندوق املناسب.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

2نشاط 

هـِ

ـْ ه
هـَ

ـُ ه

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه: اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرِف )هـ( ِبالصُّ

وَرِة الَِّتي ِبَها َحْرُف )هـ(:    1َنَشاط  اْنِطْق َواْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الصُّ

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. َنَشاط 1: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوِقَراَءٌة: ُيَحدِّ
ُز الَحَرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف
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اأَلْهَداُف: 

3َنَشاط 

ـِهِه

ـْهْه

ُه

ـَهـ

ـُهـ
ـِهـ

ـْهـ

ـُه

ـَهَه
ـُه

ـَه

ـَهـ
ـُهـ

ـُه
ـَه

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 : َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

اْكُتْب َحْرَف )هـ(:  4َنَشاط 

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

اْسَتْخِدْم َبْعَض 
َهذِه الَكِلَماِت 

ًة. َن ِقصَّ لُتَكوِّ

َهاتِف     نَْهر      َفَواِكه     َسْهم 

َهِديَّة     ِهَلل    ِمَياه       َوْجه

اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )هـ( ِفيَما َيِلي:

َُه
ه
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تهيئة

السبورة،  عىل  املنفصل  بشكله  )هـ(  حرف  بطاقة  املعلم  يضع 
فقط  يكون  احلاالت،  الشكل، وليس يف كل  أن هذا  موضًحا هلم 
مثل كلمة )مياه(، ثم يوضح هلم أن هناك حاالت  يف آخر الكلمة 
مثل  الشكل،  هبذا  الكلمة  آخر  يف  )ـه(  حرف  فيها  يكتب  أخرى 
كلمة )وجه(، ثم يضع بطاقة حلرف )هــ( يف أول الكلمة مثل كلمة 
مثل كلمة  )هرم(، ثم يضع بطاقة للحرف )ـهـ( يف وسط الكلمة 

)هنر(، موضًحا االجتاهات الصحيحة للحرف.

استمع ثم ارسم دائرة حول حرف 3نشاط 
)هـ( فيما يلي:

هدف النشاط:  

وعي صويت وبرصي: 
- حتديد العالقة بني شكل احلرف وصوته.

- حتديد موضع احلرف يف الكلمة.
استامع وحتدث: التعبري عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

ــامت  ــا كل ــردد فيه ــرية ي ــة قص ــذ قص ــم للتالمي ــي املعل يك
فيهــا حــرف الـ)هـــ(: 

d  ،لصديقه هدية  ليشرتي  اللعب  حمل  إىل  هاين  »ذهب 
وظل يفكر: هل يشرتي له لعبة هبا أسهم أم هاتف لعبة؟ 

وأخرًيا قرر أن يشرتي ِمصباًحا عىل شكل هالل«.

d  ،يعـرض املعلـم الكلـامت املوجـودة بكتـاب التلميـذ
ويطلـب مـن التالميـذ أن يفكـروا يف قصـة هبـا إحدى 
هذه الكلامت )يسـتمع املعلم إىل قصصهم، ويشـجعهم 

وقـد جيعـل تلميـًذا منهـم يكمل قصـة اآلخر(.

d  ،يقرأ املعلم الكلامت، ثم يطلب منهم أن يكرروا قراءهتا
ويضعوا دائرة حول حرف الـ)هـ( يف كل كلمة.

نشاط استماع 

استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

وأنه مصدر  النيل،  التحدث عن هنر  التالميذ  املعلم من  يطلب 
الرشب،  مثل:  واستخداماهتا،  املياه  أمهية  عن  فيتحدثون  املياه؛ 
وري  الشخصية،  والنظافة  واملالبس،  األدوات  وغسل 

النباتات(.

اكتب حرف )هـ(:4نشاط 

هدف النشاط:  

أول  )يف  املختلفة  الـ)هـ(  حرف  أشكال  يدد  وعي برصي:   
ووسط وآخر الكلمة(.

كتابة: يكتب حروًفا عربية بصورة صحيحة.

شرح النشاط:  

d  )الـ)هـ حرف  هبا  بطاقات  للتالميذ  املعلم  يعرض 
بأشكالــه املختلفــة فــي أول ووسـط وآخـر الكلمـة 

)هـ - ـهـ - ـه - ه(.

d  أن يمكن  أشكال  أربعة  له  الـ)هـ(  حرف  أن  املعلم  يرشح 
ُيكتب هبا، ويعرض هلم هذه األشكال يف كلامت خمتلفة يقوم 
بكتابتها عىل السبورة، ويوضح هلم أن حرف الـ)هـ( يف آخر 
الكلمة يكتب بطريقتني إذا كان متصاًل باحلرف الذي يسبقه 

مثل كلمة )وجه( أو منفصاًل عنه  مثل كلمة )مياه(.

d  ،)الـ)هـ حرف  كتابة  كيفية  للتالميذ  املعلم  يوضح 
مراعًيا االجتاهات الصحيحة.

d  .يطلب املعلم منهم تتبع النقط لكتابة احلرف

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف:  ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 : َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

اِلَيَة: 6نشاط  َاْكِمِل الَكِلَماِت التَّ

.................. .................. .................. ..................

ه - ب - ذهـ - هـ - د – د ر- ـهـ - ن

َوْجـ................................ـرَم َفـ..................ـد

َن َكِلَمًة:7َنَشاط   َرتِِّب الُحُروَف ِلُتَكوِّ

َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: يكتب أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.
َن َكِلَمًة.  َنَشاط 6: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوَدْمٌج: َيْكُتُب ْصَواَت الُحُروِف لُيَكوِّ
َن َكِلَمًة.  َنَشاط 7: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

ْكِل: 5نشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )هـ( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ

١٢٥

تهيئة 

ويطلب  م(،  ر-   - )هـ  ألحُرف  لة  مشكَّ بطاقات  املعلم  يضع 
(، )َر(، )م(،  ـَ من التالميذ قراءة كل بطاقة باحلركة التي عليها )ه
ثم يقول: هيا بنا نحاول تكوين كلمة من هذه األصوات، وينطق 
لكلمة  يصلوا  أن  إىل  أخرى  مرة  برسعة  ثم  مرة،  ببطء  األصوات 
مع  ذهب(  )هرم،  صورة  السبورة  عىل  املعلم  يضع  ثم  )هرم(، 
توضيح الصور هلم، ثم يضع أحرف )هـ - ذ - ر - ب - م( عىل 
السبورة بشكل عشوائي، ويطلب منهم أن ياولوا ترتيبها لتكوين 

كلامت مناسبة للصور املعلقة عىل السبورة. 

انظر إلى الصور واكتب حرف )هـ( 5نشاط 
مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

- يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة. وعي صويت:  
- يميز احلركات القصرية يف الكلمة.      

كتابة: يكتب احلرف بشكل صحيح.

شرح النشاط:  

d  املوجودة الصور  مالحظة  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
بالكتاب ونطقها.

d  يطلب املعلم منهم أن يكتبوا حرف الـ)هـ( مع الضبط
بالشكل.

ـَ : هرم( : هدهد(، )ه ـُ ـِ: هالل(، )ه : هدية(، )ه ـَ اإلجابة: )ه

أكمل الكلمات التالية:٦نشاط 

هدف النشاط:  

ن كلمة. وعي برصي ودمج: يدمج أصوات احلروف ليكوِّ
كتابة: يكتب احلرف بشكل صحيح  يف أول ووسط وآخر الكلمة.

شرح النشاط:  

d  املوجودة الصور  مالحظة  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
بالكتاب ونطقها.

d  مكان الـ)هـ(  حرف  يكتبوا  أن  منهم  املعلم  يطلب 
احلرف الناقص يف الكلمة.

d .يتأكد املعلم أن التالميذ يكتبون احلرف بالشكل الصحيح

ن كلمة:٧نشاط  رتب الحروف لتكوِّ

هدف النشاط:  

ن كلمة. وعي برصي ودمج: يدمج أصوات احلروف ليكوِّ
كتابة: كتابة الكلامت بشكل صحيح.

شرح النشاط:  

d  يكتب ثم  السبورة،  عىل  صورة  بوضع  املعلم  يقوم 
ترتيبها  التالميذ  من  ويطلب  متفرقة،  الكلمة  أحُرف 

لكتابة الكلمة بطريقة صحيحة.

d  املعلم بكتابتها التالميذ ترتيب احلروف، ويقوم  ياول 
عىل السبورة.

d  يف املوجودة  احلروف  ُيرتبوا  أن  منهم  املعلم  يطلب 
الكتاب لكتابة الكلامت املوجودة أمامهم.

اإلجابة:  )هدهد، هنر، ذهب(

التطبيق

ويعطي  السبورة،  عىل  األربعة  الفصول  لوحة  املعلم  يضع 
األربعة  باحلركات  )هـ(  حلرف  مصـــورًة  بطاقاٍت  التالميـــذ 
)هرم - هالل - هدهد - فهد(، ويطلب منهم تصنيف البطاقات 

َوْفًقا لصوت احلرف.

نشاط إضافي

ــم املعلــم التالميــذ إىل جمموعــات، ويعطــي كل جمموعــة  يقسِّ
ــف،  ــرف خمتل ــا ح ــىل كل منه ــات، ع ــن املكعب ــدًدا م ــًة وع ورق
ــرية،  ــامت كث ــن كل ــروف لتكوي ــج احل ــة بدم ــوم كل جمموع وتق
ــر  ــب أكث ــي تكت ــة الت ــوز املجموع ــة، وتف ــيل الورق ــا ع وكتابته

ــة. ــامت الصحيح ــن الكل ــن م ــدد ممك ع

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف:  ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 : َوْعٌي َصْوِتيٌّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

اِلَيَة: 6نشاط  َاْكِمِل الَكِلَماِت التَّ

.................. .................. .................. ..................

ه - ب - ذهـ - هـ - د – د ر- ـهـ - ن

َوْجـ................................ـرَم َفـ..................ـد

َن َكِلَمًة:7َنَشاط   َرتِِّب الُحُروَف ِلُتَكوِّ

َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: يكتب أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.
َن َكِلَمًة.  َنَشاط 6: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوَدْمٌج: َيْكُتُب ْصَواَت الُحُروِف لُيَكوِّ
َن َكِلَمًة.  َنَشاط 7: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

ْكِل: 5نشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )هـ( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ
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اأَلْهَداُف: 

2نشاط 

ِغ

ْغ

َغ

ُغ

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه: اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرِف )غ( ِبالصُّ

وَرِة الَِّتي ِبَها َحْرُف )غ(:1َنَشاط  اْنِطْق َواْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الصُّ

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. َنَشاط 1: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوِقراَءٌة: ُيَحدِّ
ُز الَحرَكاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف
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حرف الغين )غ(

تهيئة

خُيرج املعلم بطاقة عليها حرف الغني، ثم يقول للتالميذ: هذا  
احلرف اسمه غني، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 
ثم  ومكسوًرا،  ومضموًما  ومفتوًحا  ساكًنا  الغني  حرف  بصوت 

يكي هلم قصة حرف )غ(:
»يف الغابة وقف الغراب عىل الشجرة، وقال: غاق غاق، أنا أمجل 
طائر يف الغابة؛ فجاء الببغاء وقال له: إنك تقول شيًئا غريًبا... أنا 
أمجل منك؛ فعندي ريش ملون... فنظر إليه الغراب بحزن وقال: 

ْغ ْغ ْع ْغ«.
خُيرج املعلم بطاقة حرف )غ( وينطق صوته ساكًنا فقط، ويسأل 
الـ)غ(  صوت  هبا  كلمة  يف  يفكر  أن  يستطيع  منكم  من  التالميذ: 
هبا  بطاقات  خيرج  ثم  شغل(؟  مغزل،  أغنام،  )مثال:  فقط  ساكًنا 
( وينطق كلمة )غزال( بوضوح، مع الرتكيز عىل احلرف  ـَ حرف )غ
حرف  عىل  نضعها  حركة  أي  التالميذ:  ويسأل  بحركته...  األول 

.) ـِ ( ، )غ ـُ الـ)غـ(؟ ثم يكرر ذلك مع بقية احلركات: )غ
يكتب املعلم احلرف عىل السبورة بخط كبري كتابًة صحيحًة عىل 

السطر، مع مراعاة االجتاهات، وترديد التالميذ صوته.

انطق وارسم دائرة حول الصورة 1نشاط 
التي بها حرف )غ(:

هدف النشاط:  

وعي صويت وبرصي وقراءة:
يدد الَعالقة بني اسم احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

d  )ــرف )غ ــح ح ــريًة توض ــاٍت كب ــم بطاق ــرض املعل يع
ــاًل. ــاًل ومتص منفص

d  )الـ)غ حرف  يالحظوا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
يف  املوجودة  الصور  يالحظوا  ثم  الكتاب،  يف  املوجود 
يددوا  أن  منهم  يطلب  ثم  وينطقوها،  التلميذ  كتاب 
حوهلا؛  دائرة  ويرسموا  الـ)غ(  صوت  هبا  التي  الصور 

)غزال - ببغاء  - أغنام - غراء(.
d  .يتأكد املعلم من أهنم ينطقون الكلامت بطريقة صحيحة

اإلجابة: )غزال - ببغاء  - أغنام - غراء - متر(

 انطق وِصل صوت حرف )غ( ٢نشاط 
بالصورة المناسبة له:

هدف النشاط:  

وعي صويت:  يميز احلركات القصرية يف الكلمة.

شرح النشاط:  

d  األربعة بحركاته  الـ)غ(  حلرف  بطاقات  املعلم  يعرض 
)َغ - ِغ - ُغ - ْغ( ويطلب من التالميذ قراءهتا.

d  األربعة بحركاته  الـ)غ(  حرف  نطق  منهم  املعلم  يطلب 
)َغـ - ِغـ - ُغـ - ْغـ( املكتوبة يف كتاب التلميذ، ثم يطلب 

منهم مالحظة الصور املوجودة ونطقها هبدوء.
d  الذي باحلرف  صورة  كل  توصيل  منهم  املعلم  يطلب   

يمل نفس احلركة.
اإلجابة:

)َغـ: غسالة(، )ِغـ: غربان(، )ُغـ: غوريال(، )ْغـ: ِمْغرفة(

التطبيق

الـ)غ(،    السبورة صوًرا لكلامت هبا حرف  املعلم عىل   يعرض 
مضبوًطا   الـ)غ(  حرف  هبا  متعددًة  بطاقاٍت  التالميذ  ويعطي 
مع  بالصور  املوجودة  الكلامت  املعلم  وينطق  األربعة،  باحلركات 
الرتكيز عىل صوت الـ)غ(، ويطلب منهم أن يرفعوا البطاقة التي هبا 

حرف الـ)غ( باحلركة التي تتطابق مع تلك التي ينطقها. 

نشاط إضافي

صورة،  تلميذ  كل  ويعطي  خمتلفة،  لكلامت  صوًرا  املعلم  ُيض 
بالطباشري  دائرة عىل األرضية  املعلم  يرسم  ثم  يراها،  أن  ولكن دون 
ويكتب يف وسطها حرف )غ(، ثم يطلب من كل تلميذ أن ينطق اسم 

الصورة التي بيده، وإذا كان هبا صوت )غ( يقفز داخل الدائرة. 
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )غ( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )غ(: 3َنَشاط 

ِغـِغ

ْغـْغ

ُغـُغ

َ
َغـغ
ُ
ُغـغ

َغـَغ
اْكُتْب َحْرَف )غ(:  4َنَشاط 

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 3 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

اْسَتْخِدْم َبْعَض 
َهذِه الَكِلَماِت 

ًة. َن ِقصَّ لُتَكوِّ

بَبََّغاء        َغزَال       غوريلَّ 

أَْغَنام        ِمْغزَل      ُغَراب

١٢٧

تهيئة

السبورة،  عىل  املنفصل  بشكله  )ـغ(  حرف  بطاقة  املعلم  يضع 
موضًحا هلم أن هذا الشكل وليس يف كل احلاالت يكون فقط يف 
آخر الكلمة مثل كلمة )رسغ(، ثم يضع بطاقة حلرف )غـ( يف أول 
الكلمة مثل كلمة )غزال(، ثم يضع بطاقة للحرف )ـغـ( يف وسط 
الكلمة مثل كلمة )ببغاء(، موضًحا االجتاهات الصحيحة للحرف.

)ا(  استمع وارسم دائرة مكان 3نشاط 
صوت حرف )غ(:

هدف النشاط:  

- يدد أصوات الكلامت املنطوقة. وعي صويت:  
- يدد موضع احلرف يف الكلمة.      

شرح النشاط:  

d  ينطق املعلم الكلامت املوجودة بالصور مع التأكيد عىل
حرف ال)غ(

d  يطلب املعلم من التالميذ حتديد موضع حرف الـ)غ( يف
الكلمة )أول ، وسط ، آخر(.

d  يطلب املعلم من التالميذ إعادة نطق الكلامت املوجودة
حرف  كان  إذا  األول  املربع  يف  دائرة  ووضع  بالصور 
إذا  الوسط  الذي يف  املربع  الكلمة، ويف  أول  الـ)غ( يف 
كان احلرف يف وسط الكلمة، ويف املربع األخري إذا كان 

يف آخر الكلمة.
اإلجابة: )غراء - غواصة - رسغ(

)ب(  استمع ثم ارسم دائرة حول 3نشاط 
حرف )غ( فيما يلي:

هدف النشاط:  

وعي صويت وبرصي: 
- حتديد الَعالقة بني شكل احلرف وصوته.

- حتديد موضع احلرف يف الكلمة.
استامع وحتدث: التعبري عن الِفَكر بوضوح .

شرح النشاط:  

d  يكي املعلم للتالميذ قصة قصرية يردد فيها كلامت فيها
حرف الـ)هـ(: »ذهبت غادة إىل حديقة احليوان، وهناك 
شاهدت الغوريال والغزال والببغاء. وعندما كانت أمام 

قفص الببغاء، نادهتا أمها فقالت: يا غادة، فقال الببغاء: 
الببغاء  يا غادة، فضحكت غادة، وقال هلم احلارس إن 

يمكنه أن يردد الكالم الذي يسمعه«.
d  ،التلميذ بكتاب  املوجودة  الكلامت  املعلم  يعرض 

ويطلب من التالميذ أن يفكروا يف قصة هبا إحدى هذه 
وقد  ويشجعهم  قصصهم  إىل  املعلم  )يستمع  الكلامت 

جيعل تلميًذا يكمل قصة اآلخر(.
d  ،يقرأ املعلم الكلامت، ثم يطلب منهم أن يكرروا قراءهتا

ويضعوا دائرة حول حرف الـ)غ( يف كل كلمة.

نشاط استماع 

استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

)غ(  بحرف  طائًرا  خيتاروا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
يأكل،  وماذا  يعيش،  وأين  ولونه،  )شكله،  عنه:  ويتحدثوا 

وإمكانية تربيته يف املنزل(.

اكتب حرف )غ(:4نشاط 

هدف النشاط:  

وعــي بــرصي: يــدد أشــكال حــرف الـ)هـــ( املختلفــة )يف 
ــة(. ــر الكلم ــط وآخ أول ووس

كتابة: يكتب حروًفا عربية بصورة صحيحة.
شرح النشاط:  

d  )الـ)غ حرف  هبا  بطاقات  للتالميذ  املعلم  يعرض 
بأشكالــه املختلفــة فــي أول ووســط وآخـر الكلمة 

)غـ - ـغـ - ـغ(.
d  يرشح املعلم أن حرف الـ)غ( له ثالثة أشكال يمكن أن

ُيكتب هبا، ويعرض هلم هذه األشكال يف كلامت خمتلفة 
يقوم بكتابتها عىل السبورة. 

d  ُمراعًيا الـ)غ(،  حرف  كتابة  كيفية  هلم  املعلم  يوضح 
االجتاهات الصحيحة له.

d  .يطلب املعلم منهم تتبع النقط لكتابة احلرف

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )غ( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )غ(: 3َنَشاط 

ِغـِغ

ْغـْغ

ُغـُغ

َ
َغـغ
ُ
ُغـغ

َغـَغ
اْكُتْب َحْرَف )غ(:  4َنَشاط 

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ َنَشاط 3 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

اْسَتْخِدْم َبْعَض 
َهذِه الَكِلَماِت 

ًة. َن ِقصَّ لُتَكوِّ

بَبََّغاء        َغزَال       غوريلَّ 

أَْغَنام        ِمْغزَل      ُغَراب
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اأَلْهَداُف: 

.................. .................. .................. ..................

رسـ.................ببـ...............ـاء .................ـراب

 ث - ي - غس - ر - غ 

اِلَيَة: 6َنَشاط   َأْكِمِل الَكِلَماِت التَّ

َن َكِلَمًة:7َنَشاط   َرتِِّب الُحُروَف ِلُتَكوِّ

َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: يكتب أْصَواَت الُحُروِف ِفي الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.
َن َكِلَمًة.   َنَشاط 6: ِكَتاَبٌة َوَدْمٌج: َيْكُتُب أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

َن َكِلَمًة.  َنَشاط 7: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

ْكِل: 5َنَشاط  ْبِط ِبالشَّ َوِر َواْكُتْب َحْرَف )غ( َمَع الضَّ  اْنُظْر إَلى الصُّ
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تهيئة

لة ألحرف )غـ - ر- ا - ب( ويطلب  يضع املعلم بطاقات مشكَّ
(، )َر(، )ا(، )ب(،  ـُ منهم قراءة كل بطاقة باحلركة التي عليها: )غ
ا بنا نحاول تكوين كلمة من هذه األصوات، وينطق  ثم يقول: هيَّ
لكلمة  يصلوا  أن  إىل  أخرى  مرة  برسعة  ثم  مرة،  ببطء  األصوات 
)غراب(، ثم يضع املعلم عىل السبورة صوريت )غزال، مغزل( مع 
توضيح الصور هلم، ثم يضع أحرف )غـ - ز - ل - ا - م( عىل 
السبورة بشكل عشوائي، ويطلب منهم أن ياولوا ترتيبها لتكوين 

كلامت مناسبة للصور املعلقة عىل السبورة.

انظر إلى الصور واكتب حرف )غ( 5نشاط 
مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:  

وعي صويت: 
- يميز أصوات احلروف يف الكلامت املنطوقة.

- يميز احلركات القصرية يف الكلمة.
كتابة: يكتب احلرف بشكل صحيح.

شرح النشاط:  

d  املوجودة الصور  مالحظة  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
بالكتاب ونطقها.

d  يطلب املعلم منهم أن يكتبوا حرف الـ)غ( مع الضبط
بالشكل.

: غراب(،  ـُ ـِ: غراء(، )غ ـَ : غزال(، )غ اإلجابة: )غ
: غواصة( ـَ                )غ

أكمل الكلمات التالية:٦نشاط 

هدف النشاط:  

ن كلمة. وعي برصي ودمج: يدمج أصوات احلروف ليكوِّ
كتابة: يكتب احلرف بشكل صحيح  يف أول ووسط وآخر الكلمة.

شرح النشاط:  

d  املوجودة الصور  مالحظة  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
بالكتاب ونطقها.

d  يطلب املعلم منهم أن يكتبوا حرف الـ)غ( مكان احلرف
الناقص يف الكلمة.

d .يتأكد املعلم من أهنم يكتبون احلرف بالشكل الصحيح

ن كلمة:٧نشاط  رتب الحروف لتكوِّ

هدف النشاط:  

وعي برصي ودمج: 
ن كلمة. يدمج أصوات احلروف ليكوِّ
كتابة: كتابة الكلامت بشكل صحيح.

شرح النشاط:  

d  يكتب ثم  السبورة،  عىل  صورة  بوضع  املعلم  يقوم 
لكتابة  ترتيبها  منهم  ويطلب  متفرقة،  الكلمة  أحرف 

الكلمة بطريقة صحيحة.
d  املعلم بكتابتها التالميذ ترتيب احلروف، ويقوم  ياول 

عىل السبورة.
d  يطلب املعلم منهم أن يرتبوا احلروف املوجودة يف كتاب

التلميذ لكتابة الكلامت املوجودة أمامهم. 
اإلجابة:  )رسغ - غيث(

التطبيق

يكتب املعلم بعض كلامت الدمج عىل السبورة، ولكن ينقصها 
الكلمة، ويطلب منهم قراءهتا ملعرفة  حرف يف أول ووسط وآخر 

احلرف الناقص: )...ـزال - رسـ.....  - صمـ...(.

نشاط إضافي

م  ويقسِّ الفصل،  داخل  خمتلفٍة  أماكَن  يف  بطاقات  املعلم  خيبئ 
التالميذ إىل جمموعات،ويعطي كل جمموعة ثالث بطاقات مكتوًبا 
هبا )كلامت دمج(، ويطلب من كل جمموعة قراءة هذه البطاقات، 
والبحث عن الصور املعربة عن الكلامت التي هبا، واملجموعة التي 

جتد الصور أواًل تكون هي الفائزة.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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١٢9

الحظ وتعلم

الحظ وِصل:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي:
يتعرف خمتلف أشكال احلرف )متصاًل كان أو منفصاًل(.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ مالحظة خمتلف أشكال احلروف، ثم توصيل شكل احلرف املتصل بمثيله املنفصل.

اكتب الحرف األول مع ضبطه بالشكل:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة:
يميز أصوات احلروف يف الصور املنطوقة ـ يكتب احلروف باجتاهاهتا الصحيحة.

شرح النشاط:  

يرشح املعلم هلم أن عليهم النظر جيًدا للصورة، ونطقها برتكيز ليحددوا الصوت األول، وكتابة احلرف األول ُمراعني 
االجتاهات الصحيحة، مع ضبطه بالشكل. 

اإلجابة:   
)َهـ - َهدية ، ِك - ِكتاب ، َي - يد ، َض - َضابط(.

اختر وأكمل:3نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة ودمج:
ن كلمة.  - يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

- يدد الَعالقة بني شكل احلرف وصوته.
-  يتعرف شكل احلرف يف أول ووسط وآخر الكلمة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم قراءة الكلامت بوضوح ملعرفة الصوت الناقص، واختياره من احلروف املوجودة بني القوسني، ثم يكتب 
التلميذ الكلمة كاملًة يف املكان املخصص هلا.
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اأَلْهَداُف: 

الِحْظ َوِصْل:1َنَشاط 

 اْخَتْر َوَأْكِمْل:3َنَشاط 

..........لْب .............ْقر.............َزال

ِصَلًة َوُمْنَفِصَلًة. ُز أَْشَكاَل الُحُروِف ُمتَّ : ُيَميِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َبَصِريٌّ
ِحيَحِة. َنَشاط 2: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب الُحُروَف ِباتَِّجاَهاِتها الصَّ

َن َكِلَمًة.  : َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ َنَشاط 3: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ْكِل:2َنَشاط  َل َمَع َضْبِطِه ِبالشَّ اْكُتِب الَحْرَف اأَلوَّ
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اأَلْهَداُف: 

اْقَرْأ َوِصْل:4َنَشاط 

اِلَيِة )ي - ص - ر - ت - ط - ض - ب - ق(:5َنَشاط  ْن َكِلَماٍت ِمَن الُحُروِف التَّ َكوِّ

وَرِة:6َنَشاط   اْكُتِب الَكِلَمَة َتْحَت الصُّ

ُف ُصوَرَتها. : َيْقَرُأ الَكِلَمَة َوَيَتَعرَّ َنَشاط 4: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَبَصِريٌّ
ُل اأَلْصواَت المْسُموَعَة إلى ُرُموٍز َمْكُتوَبٍة.  َنَشاطا 6،5: ِكَتاَبٌة: ُيَحوِّ

َمْرَكبَبْيت

َفـهد
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  اقرأ وِصل:4نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وبرصي:

يدمج احلروف ليقرأ كلمة، ويتعرف صورهتا.

شرح النشاط:  

يرشح املعلم للتالميذ أن عليهم دمج احلروف لقراءة الكلمة، ثم توصيل الصورة املعربة عن الكلمة التي متت قراءهتا.

ن كلمات من الحروف التالية )ي - ص - ر - ت - ط - ض - ب - ق(:5نشاط  كوِّ

هدف النشاط:  

وعي صويت ودمج:

ن كلمة. يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ قراءة احلروف، وحماولة ترتيبها لتكوين كلامت. 

اكتب الكلمة تحت الصورة:٦نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة:

ل األصوات املسموعة إىل رموز مكتوبة وفق  قواعد معينة. يوِّ

شرح النشاط:  

يطلـب املعلـم مـن التالميـذ أن ينظـروا للصـورة، وياولـوا كتابتهـا، ويمكنـه أن يسـاعدهم مـن خـالل أن يتأنَّـى يف 

اإلمـالء؛ حتـى يتمكنـوا مـن كتابـة الكلمة.
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اأَلْهَداُف: 
132

َقاَل َعم َأْحَمد: 
»الَمَطُر ِرْزٌق«.

َأْنَبَت الَحب الَوْرَد.

ُأِحب َأْن َأْزَرَع الَوْرَد َمَع َعم َأْحَمد.
131

اأَلْهَداُف: 
131

َنَزَل الَمَطُر َعَلى الزْرِع.

َقاَل َعم َأْحَمد:
»َهيا َنْبُذِر الَحب َعَلى اأَلْرِض«.

َأْحُرُث اأَلْرَض َمَع َعم 
َأْحَمد.

131
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اأَلْهَداُف: 
132

َقاَل َعم َأْحَمد: 
»الَمَطُر ِرْزٌق«.

َأْنَبَت الَحب الَوْرَد.

ُأِحب َأْن َأْزَرَع الَوْرَد َمَع َعم َأْحَمد.
13٢
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اأَلْهَداُف: 

الزْرعالَوْرداملطَر

وَرِة الُمَناِسَبِة:1َنَشاط  ِصِل الَكِلَمَة ِبالصُّ

نَزََل املطَُر َعَل الزْرعِ.َحرََث َعم أَْحَمد األَْرَض.

َراَعِة:3َنَشاط  َرتِّْب ُخُطواِت الزِّ

َن َكِلَمًة. َنَشاط 1: ِقَراَءٌة: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف لُيَكوِّ
َنَشاط 2: ِقَراَءٌة: َيْدُمُج الَكِلماِت لَيْقَرأَ ُجْمَلًة َبِسيَطًة.

َنَشاط 3: ِقراَءٌة وِكَتاَبٌة: َيْدُمُج الُحُروَف لَيْقَرأَ ُجْمَلًة.

ِحيَحِة:2نشاط  وَرِة الصَّ َضْع َوْجًها َضاِحًكا أَماَم الصُّ

١٣٣

أنشطة القصة الموجهة

هيا نزرع

ِصل الكلمة بالصورة المناسبة:1نشاط 

األهداف:   

وعي صويت ودمج:

ن كلمة. يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:   

يطلب املعلم من كل تلميذ أن ينطق أحرف كل كلمة هبدوء ووضوح، وال ُبدَّ من قراءهتا مضبوطة بالشكل؛ حتى يتمكنوا 

من قراءة الكلامت بشكل صحيح، ثم يوصلوا كل كلمة بالصورة املناسبة. 

ضع وجًها ضاحًكا أمام الصورة الصحيحة:٢نشاط 

األهداف:   

وعي صويت ودمج:

يدمج احلروف ليقرأ مجلة بسيطة.

شرح النشاط:   

يطلب املعلم منهم قراءة اجلُمل املكتوبة يف كتاب التلميذ، ثم وضع عالمة  أمام الصورة التي تعرب عن اجلملة املقروءة. 

رتب خطوات الزراعة:3نشاط 

األهداف:   

كتابة:

تذكر األحداث، والقدرة عىل ترتيبها التسلسيل لتكوين قصة.

شرح النشاط:   

ر خطوات الزراعة كام وردت بالقصة، ومالحظة الصور املوجودة يف كتاب التلميذ، ثم  يرشح املعلم هلم أن عليهم تذكُّ

ترتيبها حسب خطوات الزراعة الصحيحة.

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

الزْرعالَوْرداملطَر

وَرِة الُمَناِسَبِة:1َنَشاط  ِصِل الَكِلَمَة ِبالصُّ
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َن َكِلَمًة. َنَشاط 1: ِقَراَءٌة: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف لُيَكوِّ
َنَشاط 2: ِقَراَءٌة: َيْدُمُج الَكِلماِت لَيْقَرأَ ُجْمَلًة َبِسيَطًة.

َنَشاط 3: ِقراَءٌة وِكَتاَبٌة: َيْدُمُج الُحُروَف لَيْقَرأَ ُجْمَلًة.

ِحيَحِة:2نشاط  وَرِة الصَّ َضْع َوْجًها َضاِحًكا أَماَم الصُّ
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اأَلْهَداُف: 

.................. .................. .................. .................................... ..................

 ص    س    ث     ت    ج     خ    ص     ض    ع      غ   

ثـ عـ
خـ  ضـ
و

غـ

صـ
  يـ

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف وَصْوِته. : ُيَحدِّ َنَشاط 1: َوْعٌي َبَصِريٌّ
ِصاًل َوُمْنَفِصاًل(. ُف َشْكَل الَحْرِف )ُمتَّ : َيَتَعرَّ َنَشاط 2: َوْعٌي َبَصِريٌّ

ُز األْشَكاَل اْلُمَتَشاِبَهَة للُحُروِف. : ُيَميِّ َنَشاط 3:  َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَبَصِريٌّ

اْكُتْب َشْكَل الَحْرِف ُمْنَفِصاًل:2َنَشاط 

ِحيِح:3َنَشاط  اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الَحْرِف الصَّ

ْكِل:1َنَشاط  َل َمَع َضْبِطِه ِبالشَّ اْقَرْأ َواْكُتِب الَحْرَف اأَلوَّ
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الحظ وتعلم

اقرأ واكتب الحرف األول مع ضبطه بالشكل:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي: 

يدد الَعالقة بني اسم احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

)مهمة املعلم(... يطلب املعلم من التالميذ مالحظة الصورة، ونطقها، ثم كتابة احلرف األول مع ضبطه بالشكل.

اإلجابة:

)ُع - عصفور( ، )َو - ورق( ، )َث - َثلج(، )ِخ - ِخيار( ، )َهـ - َهرم(، )ُهـ - ُهْدهد(.

اكتب شكل الحرف منفصاًل:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي:  

يتعرف خمتلف أشكال احلرف )متصاًل كان أو منفصاًل(.

شرح النشاط:  

)مهمة املعلم(.. يطلب املعلم من التالميذ مالحظة األشكال املتصلة للحروف، ثم يكتب األشكال املنفصلة هلا.

ارُسم دائرة حول الحرف الصحيح:3نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وبرصي: 

يميز األشكال املتشاهبة للحروف.

شرح النشاط:  

)مهمــة املعلــم(.. يطلــب املعلــم مــن التالميــذ مالحظــة الصــور، ونطقهــا برتكيــز ملعرفــة أصواهتــا، ثــم رســم دائــرة 

حــول احلــرف الصحيــح. 

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

ر - ص - قب - ت - ي ع - ن - يه - ن - ر

َن َكِلَمًة:4َنَشاط   َرتِِّب الُحُروَف لُتَكوِّ

اْقَرْأ َوِصْل: 5َنَشاط 

ْر:6َنَشاط  اْنُظْر َوَعبِّ

َن َكِلَمًة. َنَشاط 4: دمج وِكَتاَبٌة: ُيَرتُِّب الُحُروَف لُيَكوِّ
َنَشاط 5: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج الُحُروَف لَيْقَرأَ َكِلَمًة.

ِبُع الَقَواِعَد. َة َيِتمُّ َتْمِثيُلَها ِبُلَغٍة َمْكُتوَبٍة َتتَّ َوَر اْلَمرِئيَّ ُف أَنَّ الصُّ َنَشاط 6: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: َيَتَعرَّ

ُصَور
َنْخل

َضْبع

َيد

١٣٥

ن كلمة:4نشاط  رتب الحروف لتكوِّ

هدف النشاط:  

دمج وكتابة: 

ن كلمة. يرتب احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم مالحظة احلروف، ونطقها برتكيز، ثم ترتيبها لتكوين كلمة. 

اقرأ وِصل:5نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت ودمج: 

يدمج احلروف ليقرأ كلمة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم دمج احلروف لقراءة الكلامت، ثم توصيلها بالصورة املناسبة.

ر:٦نشاط  انظر وعبِّ

هدف النشاط:  

وعي صويت وكتابة: 

يتعرف أن الصور املرئية يتم متثيلها بلغة مكتوبة تتبع القواعد.

شرح النشاط:  

مراعاة  مع  هلا،  املخصص  املكان  يف  كتابتها  ثم  أصواهتا،  ملعرفة  برتكيز  ونطقها  الصور،  مالحظة  منهم  املعلم  يطلب 

االجتاهات الصحيحة، وضبط احلروف بالشكل.
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اأَلْهَداُف: 

ر - ص - قب - ت - ي ع - ن - يه - ن - ر
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ُصَور
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َضْبع

َيد



136

اأَلْهَداُف: 

2نشاط 

ِظ

ْظ

َظ

ُظ

وَرِة الُمَناِسَبِة َلُه: اْنِطْق َوِصْل َصْوَت َحْرف )ظ( ِبالصُّ

وَرِة الَِّتي ِبَها َحْرُف )ظ(:1َنَشاط  اْنِطْق َواْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الصُّ

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. َنَشاط 1: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوِقَراَءٌة: ُيَحدِّ
ُز الَحركاِت الَقِصيَرَة.  : ُيَميِّ َنَشاط 2: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

َن َكِلَمًة.  َنَشاط 3: َوْعٌي َبَصِريٌّ َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصَواَت الُحُروِف ِلُيَكوِّ

 اْنِطِق اْسَم الَحْرِف

 ر - ه - ظب - ظ - ي 

َن َكِلَمًة:3َنَشاط   َرتِِّب الُحُروَف ِلُتَكوِّ
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حرف الظاء )ظ(

تهيئة

خُيرج املعلم بطاقة عليها حرف الظاء، ثم يقول للتالميذ: هذا  
احلرف اسمه ظاء، ويطلب منهم التكرار وراءه، ثم ينتقل لتعريفهم 
ثم  ومكسوًرا،  ومضموًما  ومفتوًحا  ساكًنا  الظاء  حرف  بصوت 

يكي هلم قصة حرف )ظ(:
معهم.  يلعب  أن  وحيب  أصدقاءه،  حيب  ظريف  ولد  »ظافر 
يف  دعوًة  منهم  ُكالًّ  فأعطى  يدعوهم؛  أن  قرر  ميالده   عيد  يوم  يف 
ويمزحون  يلعبون  وظلوا  امليالد،  عيد  األصدقاء  حرض  ظرف... 

طوال الوقت«. 
فقط،  وينطق صوته ساكًنا  بطاقة حرف )ظ(  املعلم  خُيرج  هنا 
صوت  هبا  كلمة  يف  يفكر  أن  يستطيع  منكم  من  التالميذ:  ويسأل 
حرف  هبا  بطاقات  خيرج  ثم  عظمة(؟  )مثال:  فقط  ساكًنا  الـ)ظ( 
)َظ( وينطق كلمة )ظرف( بوضوح مع الرتكيز عىل احلرف األول 
بحركته، ويسأل التالميذ: أي حركة نضعها عىل حرف الـ)ظ(؟ ثم 

يكرر ذلك مع بقية احلركات: )ُظ( ، )ِظ(.
يكتب املعلم احلرف عىل السبورة بخط كبري كتابًة صحيحًة عىل 

السطر، مع مراعاة االجتاهات، وترديد التالميذ صوته.

انطق وارسم دائرة حول الصورة 1نشاط 
التي بها حرف )ظ(:

هدف النشاط:  

وعي صويت وبرصي وقراءة: 
يدد الَعالقة بني اسم احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

d  )يعــرض املعلــم بطاقــات كبــرية توضــح حــرف )ظ
منفصــاًل ومتصــاًل.

d  )الـ)ظ حرف  يالحظوا  أن  التالميذ  من  املعلم  يطلب 
يف  املوجودة  الصور  يالحظوا  ثم  الكتاب،  يف  املوجود 
يددوا  أن  منهم  يطلب  ثم  وينطقوها،  التلميذ  كتاب 
الصور التي هبا صوت الـ)ظ(، ويرسموا دائرة حوهلا؛ 

)ظهر - ظفر - ظبي - ظل - عظمة(.
d  .يتأكد املعلم من أهنم ينطقون الكلامت بطريقة صحيحة

اإلجابة: )ظهر - ظفر - ظبي - ظل - عظمة - كلب(

 انطق وِصل حرف )ظ( ٢نشاط 
بالصورة المناسبة له:

هدف النشاط:  

وعي صويت: يميز احلركات القصرية يف الكلمة.
شرح النشاط:  

d  الـ)ظ( بحركاته األربعة يعرض املعلم بطاقات حلرف 
)َظ - ِظ - ُظ - ْظ( ويطلب من التالميذ قراءهتا.

d  يطلب املعلم منهم نطق حرف الـ)ظ( بحركاته األربعة
)َظ - ِظ - ُظ - ْظ( املكتوبة ىف كتاب التلميذ، ثم يطلب 

منهم مالحظة الصور املوجودة ونطقها هبدوء.
d  الذي باحلرف  صورة  كل  توصيل  منهم  املعلم  يطلب   

يمل نفس احلركة.
اإلجابة:  )َظ: ظبي(، )ِظ: ِظل(، )ُظ: ظفر(، )ْظ: َعْظمة(

ن كلمة:3نشاط  رتب الحروف لتكوِّ

هدف النشاط:  

وعي برصي ودمج: يدمج أصوات احلروف ليكون كلمة.

شرح النشاط:  

d  يكتب ثم  السبورة،  عىل  صورة  بوضع  املعلم  يقوم 
لكتابة  ترتيبها  منهم  ويطلب  متفرقة،  الكلمة  أحرف 

الكلمة بطريقة صحيحة.
d  املعلم بكتابتها التالميذ ترتيب احلروف، ويقوم  ياول 

عىل السبورة.
d  يطلب املعلم منهم أن يرتبوا احلروف املوجودة يف كتاب

التلميذ لكتابة الكلامت املوجودة أمامهم. 
اإلجابة:  )ظبي - ظهر(

التطبيق

)ظ(،  حرف  هبا  لكلامت  صوًرا  السبورة  عىل  املعلم  يعرض   
مضبوًطا   الـ)ظ(  حرف  هبا  متعددًة  بطاقاٍت  التالميذ  ويعطي 
مع  بالصور  املوجودة  الكلامت  املعلم  وينطق  األربعة،  باحلركات 
الرتكيز عىل صوت الـ)ظ(، ويطلب منهم أن يرفعوا البطاقة التي 

هبا حرف الـ)ظ( باحلركة التي تتطابق مع تلك التي ينطقها. 

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ظ( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ظ(: 4َنَشاط 
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اأَلْهَداُف: 

ِظـِظ

ْظـْظ

ُظـُظ

َظـَظ

ُظـُظ

َظـَظ
اْكُتْب َحْرَف )ظ(:  5َنَشاط 

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر  َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ  َنَشاط 3 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

اْسَتْخِدْم َبْعَض 
َهذِه الَكِلَماِت 

ًة. َن ِقصَّ ِلُتَكوِّ

ظَْبي          َحِظريَة         ِظل  

ظَرْف          ظَْهر           َعظْم

١٣٧

تهيئة

يضع املعلم بطاقة حرف )ظـ( يف أول الكلمة مثل كلمة 
)ظرف(، ثم يضع بطاقة للحرف )ـظـ( يف وسط الكلمة مثل 

كلمة )َعْظم(، موضًحا االجتاهات الصحيحة للحرف.

)ا(  استمع وارسم دائرة مكان 4نشاط 
صوت حرف )ظ(:

هدف النشاط:  

وعي صويت: 
- يدد أصوات الكلامت املنطوقة.
- يدد موضع احلرف يف الكلمة.

شرح النشاط:  

d  ينطق املعلم الكلامت املوجودة بالصور، مع التأكيد عىل
حرف الـ)ظ(.

d  حـرف موضـع  حتديـد  التالميـذ  مـن  املعلـم  يطلـب 
آخـر(.  - وسـط   - )أول  الكلمـة  يف  الــ)ظ( 

d  املوجودة الكلامت  نطق  تكرار  منهم  املعلم  يطلب 
حرف  كان  إذا  األول  املربع  يف  دائرة  ووضع  بالصور 
الـ)ظ( يف أول الكلمة، ويف املربع الذي يف الوسط إذا 
كان احلرف يف وسط الكلمة، ويف املربع األخري إذا كان 

يف آخر الكلمة.

)ب(  استمع ثم ارسم دائرة حول 4نشاط 
حرف )ظ( فيما يلي:

هدف النشاط:  

وعي صويت وبرصي: 
- حتديد الَعالقة بني شكل احلرف وصوته.

- حتديد موضع احلرف يف الكلمة.
استامع وحتدث: التعبري عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

d  يكي املعلم للتالميذ قصة قصرية يردد فيها كلامت فيها
حرف الـ)ظ(: »كانت ظريفة حتب الطيور، وتذهب إىل 
احلظرية كل يوم لتضع هلا الطعام والرشاب. ظريفة حتب 
أن جتلس يف الظل وتشاهد الطيور وهي تأكل وترشب«.

d  ،التلميذ بكتاب  املوجودة  الكلامت  املعلم  يعرض 
ويطلب من التالميذ أن يفكروا يف قصة هبا إحدى هذه 
املعلم إىل قصصهم ويشجعهم، وقد  الكلامت )يستمع 

جيعل تلميًذا منهم يكمل قصة اآلخر(.
d  يقرأ املعلم الكلامت، ثم يطلب منهم أن يكرروا قراءهتا

ويضعوا دائرة حول حرف الـ)ظ( يف كل كلمة.

نشاط استماع 

استمع وتحدث:

هدف النشاط:  

- يتحدث عن نفسه بتفاصيل ذات صلة بموضوع احلرف.
- يعرب عن الِفَكر بوضوح.

شرح النشاط:  

يطلــب املعلــم مــن التالميــذ أن خيتــاروا طائــًرا بحــرف )ظ( 
ــاذا  ــش، وم ــن يعي ــه، وأي ــكله، ولون ــه: )ش ــوا عن ويتحدث

ــزل(.   ــه يف املن ــة تربيت ــأكل، وإمكاني ي

اكتب حرف )ظ(:5نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي:
ــط  ــة )يف أول ووس ــرف الـــ)ظ( املختلف ــكال ح ــدد أش ي

ــة(. ــر الكلم وآخ
كتابة: يكتب حروًفا عربية بصورة صحيحة.

شرح النشاط:  

d  )الـ)ظ حرف  هبا  بطاقات  للتالميذ  املعلم  يعرض 
بأشكالــه املختلفــة فــي أول ووسـط وآخــر الكلمة 

)ظـ - ـظـ - ـظ(.
d  يرشح املعلم أن حرف الـ)ظ( له ثالثة أشكال يمكن أن

يكتب هبا، ويعرض هلم هذه األشكال يف كلامت خمتلفة 
يقوم بكتابتها عىل السبورة. 

d  مراعًيا الـ)ظ(،  حرف  كتابة  كيفية  هلم  املعلم  يوضح 
االجتاهات الصحيحة.

d   .يطلب املعلم منهم تتبع النقط لكتابة احلرف

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول



)ب( اْسَتِمْع ُثمَّ اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل َحْرِف )ظ( ِفيَما َيِلي:

)ا( اْسَتِمْع َواْرُسْم َداِئَرًة َمَكاَن َصْوِت َحْرِف )ظ(: 4َنَشاط 
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اأَلْهَداُف: 

ِظـِظ

ْظـْظ

ُظـُظ

َظـَظ

ُظـُظ

َظـَظ
اْكُتْب َحْرَف )ظ(:  5َنَشاط 

ُد أْصواَت الَكِلَماِت المْنُطوَقِة.  : ُيَحدِّ َنَشاط 3 )ا(: َوْعٌي َصْوِتيٌّ

ُر َعِن الِفَكِر  َواْلَمَشاِعِر ِبوُضوٍح. ٌث: ُيَعبِّ  َنَشاط 3 )ب(: اْسِتَماٌع َوَتَحدُّ
ًة. َنَشاط 4: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب ُحُروًفا َعَرِبيَّ

ْث  اْسَتِمْع َوَتَحدَّ

اْسَتْخِدْم َبْعَض 
َهذِه الَكِلَماِت 

ًة. َن ِقصَّ ِلُتَكوِّ

ظَْبي          َحِظريَة         ِظل  

ظَرْف          ظَْهر           َعظْم



اأَلْهَداُف: 
138

َأْحِمُل الَقْمَح ِمَن 
الَحْقِل.

ُأَساِعُد ُأمي َوَأِبي ِفي َعَمِل َكْعِك الَعَسِل. 

َأْجَمُع َعَسَل النْحِل
 َمَع ُأمي َوَأِبي.
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اأَلْهَداُف: 

َأْجَمُع َعَسَل النْحِل
 َمَع ُأمي َوَأِبي.
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َكْعُك الَعَسِل ُحْلٌو، َأَنا ُأِحب َكْعَك الَعَسِل.

َأْخِلُط الَقْمَح 
والَعَسَل.

آُكُل َكْعَك الَعَسِل َمَع 
ُأمي َوَأِبي.
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اأَلْهَداُف: 

ِحيَحِة:2نشاط  وَرِة الصَّ َضْع َوْجًها َضاِحًكا أَماَم الصُّ

الَقْمح

وَرِة الُمَناِسَبِة:1َنَشاط  ِصِل الَكِلَمَة ِبالصُّ

أَْحِمُل الَقْمَح إَِل أُمي.

َن َكِلَمًة. َنَشاط 1: ِقَراَءٌة: َيْدُمُج أْصواَت الُحُروِف لُيَكوِّ
َنَشاط 2: ِقَراَءٌة: َيْدُمُج الَكِلَماِت لَيْقَرأَ ُجْمَلًة َبِسيَطًة.
َنَشاط 3: ِقراَءٌة وِكَتاَبٌة: َيْدُمُج الُحُروَف لَيْقَرأَ ُجْمَلًة .

كَْعُك الَعَسِل ُحلٌْو.

الكَْعكالَعَسل

َرتِّْب ُخُطَواِت َعَمِل الَكْعِك:3نشاط 
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اأَلْهَداُف: 

ِحيَحِة:2نشاط  وَرِة الصَّ َضْع َوْجًها َضاِحًكا أَماَم الصُّ

الَقْمح

وَرِة الُمَناِسَبِة:1َنَشاط  ِصِل الَكِلَمَة ِبالصُّ

أَْحِمُل الَقْمَح إَِل أُمي.

َن َكِلَمًة. َنَشاط 1: ِقَراَءٌة: َيْدُمُج أْصواَت الُحُروِف لُيَكوِّ
َنَشاط 2: ِقَراَءٌة: َيْدُمُج الَكِلَماِت لَيْقَرأَ ُجْمَلًة َبِسيَطًة.
َنَشاط 3: ِقراَءٌة وِكَتاَبٌة: َيْدُمُج الُحُروَف لَيْقَرأَ ُجْمَلًة .

كَْعُك الَعَسِل ُحلٌْو.

الكَْعكالَعَسل

َرتِّْب ُخُطَواِت َعَمِل الَكْعِك:3نشاط 

أنشطة القصة الموجهة

كعك الع�سل

ِصل الكلمة بالصورة المناسبة:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت ودمج:

ن كلمة. يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

يطلب من كل تلميذ أن ينطق أحرف كل كلمة هبدوء ووضوح، وال ُبدَّ من قراءهتا مضبوطة بالشكل؛ حتى يتمكنوا من 

قراءة الكلامت بشكل صحيح، ثم يوصلوا كل كلمة بالصورة املناسبة.

ضع وجًها ضاحًكا أمام الصورة الصحيحة:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت ودمج:

يدمج احلروف ليقرأ مجلة بسيطة.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من كل تلميذ قراءة اجلُمل املكتوبة يف كتاب التلميذ، ثم يضع وجًها ضاحًكا أمام الصورة التي تعرب عن 

اجلملة املقروءة.

رتب خطوات عمل الكعك:3نشاط 

هدف النشاط:  

الكتابة:

تذكر األحداث، والقدرة عىل ترتيبها التسلسيل لتكوين قصة.

شرح النشاط:  

يرشح املعلم للتالميذ أن عليهم تذكر خطوات عمل الكعكة  كام وردت بالقصة، ومالحظة الصور املوجودة يف كتاب 

التلميذ، ثم ترتيبها حسب اخلطوات الصحيحة لصنعها. 

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

.................. .................. .................. ..................

اْكُتْب َشْكَل الَحْرِف ُمْنَفِصاًل:2نشاط 

.................. ..................

 ص  –  س    ث  –  ت    ج  –  خ    ص  –  ض    ع  –  غ   

بـ عـ

و  لـ

سـ

كـ

قـ
  يـ

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. َنَشاط 1: ِقَراَءٌة: ُيَحدِّ
ِصاًل َوُمْنَفِصاًل(. ُز َشْكَل الَحْرِف )ُمتَّ َنَشاط 2: ِقَراَءٌة: ُيَميِّ

ُز األْشَكاَل المتَشاِبَهَة للُحُروِف. َنَشاط 3: ُيَميِّ

ِحيِح:3نشاط  اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الَحْرِف الصَّ

ْكِل:1نشاط  َل َمَع َضْبِطِه ِبالشَّ اْقَرْأ َواْكُتِب الَحْرَف اأَلوَّ

١٤١

تقييم تكويني 

ملحوظة:

يمكن للمعلم أن يقطع هذا التقييم، ويفظه يف ملف  أو حافظة التلميذ لنهاية الفصل الدرايس.

اقرأ واكتب الحرف األول مع ضبطه بالشكل:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت - كتابة:

يدد الَعالقة بني اسم احلرف وصوته.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم مالحظة احلروف، ونطقها برتكيز، ثم كتابة احلرف األول مضبوًطا بالشكل.

)مدة النشاط: ٥ دقائق(

اكتب شكل الحرف منفصاًل:٢نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي - كتابة:

يميز شكل احلرف )متصاًل ومنفصاًل(.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم مالحظة األشكال املتصلة للحروف، ثم يكتب األشكال املنفصلة. 

)مدة النشاط: ٥ دقائق(

ارُسم دائرة حول الحرف الصحيح:3نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي وصويت:

يميز األشكال املتشاهبة للحروف.

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم مالحظة الصور، ونطقها برتكيز ملعرفة أصواهتا، ثم رسم دائرة حول احلرف الصحيح.

)مدة النشاط: ٥ دقائق(

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول
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اأَلْهَداُف: 

.................. .................. .................. ..................

اْكُتْب َشْكَل الَحْرِف ُمْنَفِصاًل:2نشاط 

.................. ..................

 ص  –  س    ث  –  ت    ج  –  خ    ص  –  ض    ع  –  غ   

بـ عـ

و  لـ

سـ

كـ

قـ
  يـ

ُد الَعالَقَة َبْيَن َشْكِل الَحْرِف َوَصْوِته. َنَشاط 1: ِقَراَءٌة: ُيَحدِّ
ِصاًل َوُمْنَفِصاًل(. ُز َشْكَل الَحْرِف )ُمتَّ َنَشاط 2: ِقَراَءٌة: ُيَميِّ

ُز األْشَكاَل المتَشاِبَهَة للُحُروِف. َنَشاط 3: ُيَميِّ

ِحيِح:3نشاط  اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الَحْرِف الصَّ

ْكِل:1نشاط  َل َمَع َضْبِطِه ِبالشَّ اْقَرْأ َواْكُتِب الَحْرَف اأَلوَّ
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اأَلْهَداُف: 

َنْلَعُب

س - م - شأ -  ز  -  ر ن - ع - بم - ل - ر

َن َكِلَمًة:4َنَشاط   َرتِِّب الُحُروَف لُتَكوِّ

اْقَرْأ َوِصْل: 5َنَشاط 

ْر:6َنَشاط  اْقَرْأ َوَعبِّ

َن َكِلَمًة. َنَشاط 4: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَرتُِّب الُحُروَف لُيَكوِّ
َنَشاطا 6،5: ِقراَءٌة َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصواَت الُحُروِف لَيْقَرأَ َكِلَمًة.

 َيْسَبُح

َتْرَُب



ين
ثا

ال
ر 

و
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
حـ

م
ــ
ال

١٤٢

ن كلمة: 4نشاط  رتب الحروف لتكوِّ

هدف النشاط:  

ن كلمة. وعي صويت وكتابة: يرتب احلروف ليكوِّ

شرح النشاط:  

)مهمة املعلم(.. عىل املعلم التأكد من أن مجيع التالميذ يفهمون النشاط، ويؤكد رضورة اتباع االجتاهات الصحيحة عند 
كتابة الكلمة، والرتكيز عىل أشكال احلروف يف أول ووسط وآخر الكلمة، وجيب أال يساعدهم يف احلل، وتقتر مهمته 

عىل توضيح النشاط، والتجول بينهم ليتأكد من مدى َفهمهم واندماجهم يف احلل، وعدم انشغاهلم بيء آخر. 
الوقت املخصص للنشاط )٥ دقائق(

اقرأ وِصل:5نشاط 

هدف النشاط:  

قراءة ودمج: يدمج أصوات احلروف ليقرأ كلمة.

شرح النشاط:  

الضامئر  ومالحظة  التلميذ،  كتاب  يف  أمامهم  املكتوبة  اجلُمل  لقراءة  احلروف  دمج  منهم  املعلم  يطلب  املعلم(..  )مهمة 
املوجودة بكل مجلة، ثم توصيلها بالصورة املناسبة.  

جيب عىل املعلم التأكد من أن مجيعهم يفهمون النشاط، ويستطيعون قراءة اجلُمل بشكل صحيح، وجيب أال يساعدهم يف 
احلل، وتقتر مهمته عىل توضيحه فقط، والتأكيد عىل رضورة قراءة احلروف باحلركات؛ حتى يتمكنوا من قراءة اجلُمل 

ف الصورة املناسبة لكل مجلة.  بشكل صحيح، مع رضورة مالحظة الضمري يف كل مجلة حتى يسهل تعرُّ
الوقت املخصص للنشاط )٥ دقائق(

ر:٦نشاط  اقرأ وعبِّ

هدف النشاط:  

قراءة ودمج: يدمج أصوات احلروف ليقرأ كلمة.

شرح النشاط:  

التلميذ، والتعبري عن كل ضمري برسمة مناسبة يف  املكتوبة يف كتاب  املعلم منهم قراءة الضامئر  املعلم(.. يطلب  )مهمة 
املكان املخصص، وجيب عليه التأكد من أن مجيعهم يفهمون النشاط، وجيب أال يساعدهم يف احلل، وتقتر مهمته عىل 
توضيحه فقط، وعليه أن يؤكد عليهم أن يقرءوا الضامئر خاصة )أنَت  ـ أنِت( مضبوطة بالشكل؛ حتى يسهل عليهم رسم 

صورة مناسبة وُمعربة، ويتجول بينهم ليتأكد من مدى َفهمهم واندماجهم يف احلل، وعدم انشغاهلم بيء آخر.
الوقت املخصص للنشاط )٥ دقائق(

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول

ين
ثا

ال
ر 

و
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
حـ

م
ــ
ال



َن َكِلَمًة. َنَشاط 4: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَرتُِّب الُحُروَف لُيَكوِّ
َنَشاطا 6،5: ِقراَءٌة َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصواَت الُحُروِف لَيْقَرأَ َكِلَمًة.
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اأَلْهَداُف: 

.................. .................. .................. ..................

  ق  خ  ن  م  ب  ت  ل

  بـ  لـ  تـ  قـ  مـ  نـ  خـ

ِصَلًة َوُمْنَفِصَلًة. ُز أَْشَكاَل الُحُروِف ُمتَّ َنَشاط 1: َوْعٌي َبَصِرٌي: ُيَميِّ
ِحيَحِة. َنَشاطا 3،2: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب الُحُروَف ِباتَِّجاَهاِتها الصَّ

الِحْظ َوِصْل:1َنَشاط 

 اْخَتْر َوَأْكِمْل:3َنَشاط 

..........لَد .............َسلبَْيـ..........................َزر

ْكِل:2َنَشاط  َل َمَع َضْبِطِه ِبالشَّ اْكُتِب الَحْرَف اأَلوَّ

١٤٣

الحظ وتعلم

ِ الحظ وِصل:1نشاط 

هدف النشاط:  

وعي برصي: 
ف خمتلف أشكال احلرف )متصاًل كان أو منفصاًل(. يتعرَّ

شرح النشاط:  

يطلب املعلم من التالميذ مالحظة خمتلف أشكال احلروف، ثم توصيل شكل احلرف املتصل بمثيله املنفصل. 

 اكتب الحرف األول مع ضبطه بالشكل:٢نشاط 

هدف النشاط:  

قراءة وكتابة: 
- يميز أصوات احلروف واحلركات القصرية.

 - يكتب احلروف باجتاهاهتا الصحيحة.

شرح النشاط:  

يرشح املعلم هلم أن عليهم النظر جيًدا للصورة، ونطقها برتكيز ليحددوا الصوت األول، وكتابة احلرف األول  ُمراعني 
االجتاهات الصحيحة، مع ضبطه بالشكل.

اإلجابة:   )َن - نمل ، ِت - متساح ، ُش - شباك ، َك - كلب(.

اختر وأكمل:3نشاط 

هدف النشاط:  

وعي صويت وبرصي ودمج: 
ن كلمة. - يدمج أصوات احلروف ليكوِّ

- يدد الَعالقة بني شكل احلرف وصوته.
ف شكل احلرف يف أول ووسط وآخر الكلمة. - يتعرَّ

شرح النشاط:  

يطلب املعلم منهم قراءة الكلامت بوضوح ملعرفة الصوت الناقص، واختياره من احلروف املوجودة بني القوسني، ثم كتابة 
الكلمة كاملًة يف املكان املخصص. 
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َن َكِلَمًة. َنَشاط 4: َوْعٌي َصْوِتيٌّ َوِكَتاَبٌة: ُيَرتُِّب الُحُروَف لُيَكوِّ
َنَشاطا 6،5: ِقراَءٌة َوَدْمٌج: َيْدُمُج أْصواَت الُحُروِف لَيْقَرأَ َكِلَمًة.
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اأَلْهَداُف: 

.................. .................. .................. ..................

  ق  خ  ن  م  ب  ت  ل

  بـ  لـ  تـ  قـ  مـ  نـ  خـ

ِصَلًة َوُمْنَفِصَلًة. ُز أَْشَكاَل الُحُروِف ُمتَّ َنَشاط 1: َوْعٌي َبَصِرٌي: ُيَميِّ
ِحيَحِة. َنَشاطا 3،2: ِكَتاَبٌة: َيْكُتُب الُحُروَف ِباتَِّجاَهاِتها الصَّ

الِحْظ َوِصْل:1َنَشاط 

 اْخَتْر َوَأْكِمْل:3َنَشاط 

..........لَد .............َسلبَْيـ..........................َزر

ْكِل:2َنَشاط  َل َمَع َضْبِطِه ِبالشَّ اْكُتِب الَحْرَف اأَلوَّ
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القصة المشتركة

هيا نتعلم يا جدي

املحور: من أكون؟

املوضوع: أنا مميز

يف هناية هذه القصة يتعلم التلميذ أن: 

d .يصف كيف تغري، ومراحل نموه

d  يوضـح كيف اكتسـب مهـارات وقـدرات جديـدة يف أثناء
وتغريه. نمـوه 

d  اليوميـة املهـام  تنفيـذه  خـال  اجلـدارة  مـن  قـدًرا  ُيظهـر 
اسـتقاليته.  لتنميـة  الدعـم  ويطلـب  لتطـوره،  املائمـة 

نصائح لجعل القراءة أكثر فاعلية

d  ؛ حتـى القـراءة بوضـوح مـن خـال نطـق احلـروف بتـأنٍّ
يتابـع التاميـذ القصـة.

d  القـراءة باهتـام وتشـويق جتعـل الصـوت ُمعـًرا، وتغيـري
النـرات تبًعـا لألحداث، واسـتخدام أصـوات خمتلفة مميزة 

للشـخصيات يف القصـة.

تهيئة لكلمات القصة الشائعة

)أيب/أمي /أنا/ قال/ قالت(
١-  يكتب املعلم كلمتي »قال/قالت« عىل السبورة، ويكرر قراءهتا.

٢- يشري املعلم إىل كلمة، ثم يطلب من أحد التاميذ قراءهتا.

أو  )قال  عليها  مكتوًبا  بطاقاٍت  التاميذ  املعلم عىل  ٣-  يوزع 
التي  للكلمة  جيًدا  يستمعوا  أن  منهم  يطلب  ثم  قالت(، 

سيقوهلا، ومن معه هذه البطاقة يرفعها عالًيا. 
٤-  يطلـب املعلـم مـن أحدهـم اختيـار بطاقـة عليهـا كلمـة 
َفهمـه  تبـن  مفيـدة  مجلـة  عليهـا  ن  يكـوِّ ثـم  وقراءهتـا، 

نلعـب. هيـا  صديقتـي:  )قالـت(  مثـًا:  معناهـا، 
يكرر املعلم هذه اخلطوات مع كلات »أيب/ أمي/أنا«.

٥- يف  أثناء حكي القصة عندما يمر املعلم عىل إحدى الكلات 
الشائعة يشري إىل بطاقتها، ويعيد نطقها بتأنٍّ ووضوح.

٦-  بعد االنتهاء من حكي القصة يقوم التاميذ بتمريرها فيا 
كلمة  البحث عن  من كل جمموعة  املعلم  ويطلب  بينهم، 

من الكلات الشائعة وردت يف نص القصة.
التاميذ  متييز  من  املعلم  يتأكد  وبعدما  احلصة،  هناية  ٧-  مع 

الكلات الشائعة يضيفها جلدار )بنك الكلامت(. 
       )دليل املعلم ص »ح«..(

تهيئة لفكرة القصة

ـ ُيرض املعلم صوًرا لتاميذ يف مراحل عمرية خمتلفة، ويطلب 
منهم ترتيبها.

يف  اإلنسان  يكتسبها  التي  املهارات  بعض  يف  يناقشهم  ثم  ـ 
مراحل نموه، مثًل: 

d يف أية مرحلة يبدأ اكتساب مهارة إطعام نفسه؟
d يف أية مرحلة يستطيع أن يستحم بمفرده؟ 

وهكـذا يناقشـهم املعلـم يف مهـارات خمتلفـة )قيادة السـيارة، 
تشـغيل الفـرن، قيـادة الدراجـة، احلياكة، غسـل األسـنان، تلميع 
الطاولـة(، ويتيـح هلم حرية النقـاش؛ فليس هنـاك إجابة صحيحة 
وأخـرى غـري صحيحة؛ فقـد تتنـوع اآلراء ويظهـر ثـراء النقاش، 
وكلـا اختـار املعلـم نقاًطـا أكثر جدليـة )مثـل عمل سـلطة( كان 

النقـاش أكثـر فاعلية.

أنشطة تناول القصة

نشاط ما قبل القراءة1

األهداف:  

يميز الكلات الشائعة  فيا يستمع إليه. استامع: 
يتحدث  يف السياقات العامة مع اآلخرين.  ث:  حتدُّ

يستخدم اللغة يف التحاور والتفاعل مع اآلخرين.  
يعيد تعلُّم يشء ما بُطرق خمتلفة حتى ينفذه.  

شرح النشاط:  

كرت  »مريم«  ُتدعى  أعاركم  مثل  يف  تلميذة  قصة  سنحكي 
وصار عمرها ٦ سنوات، واكتسبت مهارة جديدة، واستطاعت أن 

تقوم بأشياَء أكثر صعوبة. 
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يسأل املعلم التاميذ عا إذا كانوا قد مروا بخرة حياتية حقيقية 
مرتبطة بالقصة.

بعض األسئلة التأملية يف جتارهبم: 

d  من منكم تعلَّم ركوب الدراجة؟

d هل بسنَّادات أم بدون؟ وكيف تعلمتم؟ 

d  هل واجهتم صعوبة يف البداية؟

d  كيف تغلبتم عىل هذه الصعوبات؟

نشاط خالل القراءة٢

األهداف:  

فهم املقروء: القراءة بانتباه لتحديد ما يقوله النص.
التحدث لدعم استنتاجات مستخلصة من النص.

شرح النشاط:  

يقــول املعلــم: هيــا َنــَر مــاذا حــدث لـ»مريــم« عندمــا كرت 
وبلغــت ســت ســنوات، ويشــجعهم عــىل التفكــري والتوقــع.

تذكر: »نصائح جلعل القراءة أكثر فاعلية«

نشاط ما بعد القراءة3

أنشطة لكلمات القصة

d  يقوم املعلم بقص ورقة - كا هو مبن بالشكل - ثم جتميعها 
لتكون عىل شكل مكعب.

d  التاميــذ إىل جمموعــات، ويعطــي كل املعلــم  ــم   يقسِّ
جمموعــة مكعًبــا.

d  استقراره وعند  املكعب،  برمي  يقوم  دوره  يف  العب  كل 
ياول قراءة الكلمة الظاهرة له.

d .ن التلميذ من قراءهتا حتسب النقط بعدد الكلات التي متكَّ

أميقالت

أنا

قالت
أمي

قال

أيب

أنشطة لفكرة القصة

األهداف:  

d .فهم املقروء: يكرر رسد القصة، با يف ذلك التفاصيل

d .يلخص الِفَكر الداعمة

d  .اإلبداع( يولد فَِكًرا جديدة وفريدة(

شرح النشاط:  

يسأل املعلم التاميذ السرتجاع بعض املعلومات من القصة:

d  ف »مريم«؟ ما رأيك يف ترصُّ

d من قائل هذه العبارة؟

 -  »إِن ُكنـِت ُتريديـَن أن َتْعِريف شـيًئا؛ َفاحلَلُّ ُهـَو أْن َتَتَعلَِّميه 

يا مريُم«. )األم(

ي«. )مريم(  ْم يا َجدِّ - » إَذْن َهيَّا َنَتَعلَّ

d  إذا أردت أن تضيـف مهـارة جديـدة لتكتسـبها »مريـم« يف  

القصـة؛ فـاذا تكون؟

d  ختيَّـل أنـك »مريـم« بطلة القصـة؛ كيف كنت سـتترصف؟  

وكيـف سـتغري األحداث؟

نشاط إضافي

األهداف:  

)الصمود(: يعيد تعلُّم يشء ما بطرق خمتلفة حتى ينفذه.

شرح النشاط:  

d  يف يثقب  ثم  كرتون،  قطعة  عىل  حذاء  شكل  املعلم  يرسم 
أماكن الثقوب السوداء لتمرير رباط احلذاء، ثم يرتك هنايته 

للتاميذ ليكتسبوا مهارة ربط احلذاء باستقالية.

d .قد يساعدهم املعلم ببعض اإلرشادات لطرق الربط املختلفة

الوسائل املستخدمة:
قطعة كرتون / رباط حذاء
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ٍت.
سُع َسنوا

ُعْمُره ِت
ف 

ي يوُس
ِخ

ٍت، وأ
ي ِستُّ َسنوا

ُعمِر
مي و

ي َمر
اسِم
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ٍت.
سُع َسنوا

ُعْمُره ِت
ف 

ي يوُس
ِخ

ٍت، وأ
ي ِستُّ َسنوا

ُعمِر
مي و

ي َمر
اْسِم

ِب، 
جِر الَقري

ألكِل مَن املت
ِشراِء ا

ِت؛ ك
َعديدٍة بالبي

ي أشياَء 
ي ِف

ي وأِب
ِعُد أمِّ

سا
ُف دائًما ي

كاَن يوس
حلديقِة.

جاِر ا
عتناِء بأش

ال
وا

ًضا.
ِت أي

ي البي
ي ف

ي وأِب
ِعُد ِبها أمِّ

َم أشياَء أسا ي أْن أتعلَّ
ُر ِف ُت دائًما أفكِّ

كن
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ِب، 
جِر الَقري

ألكِل مَن املت
ِشراِء ا

ِت؛ ك
َعديدٍة بالبي

ي أشياَء 
ي ِف

ي وأِب
ِعُد أمِّ

سا
ُف دائًما ي

كاَن يوس
حلديقِة.

جاِر ا
عتناِء بأش

ال
وا

ًضا.
ِت أي

ي البي
ي ف

ي وأِب
ِعُد ِبها أمِّ

َم أشياَء أسا ي أْن أتعلَّ
ُر ِف ُت دائًما أفكِّ

كن

َي 
شتر

جِر؛ لي
ى املت

ٌب إل
عٍة وَمهارٍة وهَو ذاِه

ُسر
جَتُه ب

ُب درا
َف وهَو يرك

ُت يوس
اِم، رأي أليَّ

ي َيوٍم ِمَن ا
وف

ي. 
ي وأِب

ِعَد أمِّ
ًضا أريُد أْن أسا

حلزِن؛ فأنا أي
ُت با

ِت.. َشعر
ِت البي

َطلبا
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ي؟
َحبيبِت

حزينٌة يا 
ِت 

ي: ملاَذا أن
ْت أمِّ

قال
َف. 

ُف كي
عِر

ال أ
ي 

ن ِت، لكنَّ
ي البي

ِك ِف
عَد

ي أريُد أْن ُأسا
ألنِن

ُت: 
قل

مي. 
ِميه يا مر حللُّ هَو أْن تتعلَّ

ي َشيًئا؛ فا
ِت ُتريديَن أْن تعِرف

ي: ِإْن ُكن
ِت أمِّ

قال
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ِت؟
ي ِشراِء َلوازِم البي

عِدينا ِف
سا

َجِة، ولُت
ا رَّ َب الدَّ

ي ُرُكو
ِم ي: َهْل ُتريديَن أْن تتعلَّ

ْت أمِّ
قال

ُت: َنَعم! 
قل

ْم. ا نتعلَّ ي: إَذْن هيَّ
ْت أمِّ

قال

١5١ دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول



ُط ِمْن َفوِق 
ُت أسُق

َف... ُكلَّ َمرٍة كن
عدِة يوُس

سا
ِبُ

جِة 
َب الدرا

ُم ُركو ُت أتعلَّ
ي، بدأ

ال ي اليوِم التَّ
ِف

ني.
م ِت تتعلَّ

ني... أن
م ِت تتعلَّ

صبُر؛ فأن
ي تقوُل: ال

ْت أمِّ
جِة كان

الدرا
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ُط ِمْن َفوِق 
ُت أسُق

َف... ُكلَّ َمرٍة كن
عدِة يوُس

سا
ِبُ

جِة 
َب الدرا

ُم ُركو ُت أتعلَّ
ي، بدأ

ال ي اليوِم التَّ
ِف

ني.
م ِت تتعلَّ

ني... أن
م ِت تتعلَّ

صبُر؛ فأن
ي تقوُل: ال

ْت أمِّ
جِة كان

الدرا

ى 
ُف مًعا إل

ُت أنا ويوس
ي َشيًئا ذهب

ْت أمِّ
َج

حتا
ِعنَدما ا

جِة، و
َب الدرا

ُت ُركو
وبعَد ُمروِر َشهرْيِن، أتقْن

ُج إليِه.
حتتا

َي لَها ُكلَّ ما 
شتِر

جِر؛ لن
املت

جديدًة.
ُت َمهارًة 

سْب
ي اكت

ن ألنَّ
ُت أكثَر سعادًة 

ي كن
ن ي، ولكنَّ

ي وأمِّ
ِعُد أِب

ي أسا
ن ألنَّ

ا  جّدً
ُت سعيدًة 

كن
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َب 
جذ

ثاِن عْن أْكلٍة ما، ولِكْن ما 
حدَّ

َسِمْعُتهما يت
ي َف

َجدِّ
ي و

ى أمِّ
َخ عَل

طب
ُت امل

خل
ألياِم، د

ي يوٍم مَن ا
وف

ُخها«.
طب

َف أ
ُف كي

عِر
ال أ

ي 
ا، ولكنِّ جّدً

َجميلٌة 
ألْكلُة 

ي يقوُل: »هذِه ا
َجدِّ

ُت 
ي َسِمْع

ن ي هَو أنَّ
انتباِه
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َب 
جذ

ثاِن عْن أْكلٍة ما، ولِكْن ما 
حدَّ

َسِمْعُتهما يت
ي َف

َجدِّ
ي و

ى أمِّ
َخ عَل

طب
ُت امل

خل
ألياِم، د

ي يوٍم مَن ا
وف

ُخها«.
طب

َف أ
ُف كي

عِر
ال أ

ي 
ا، ولكنِّ جّدً

َجميلٌة 
ألْكلُة 

ي يقوُل: »هذِه ا
َجدِّ

ُت 
ي َسِمْع

ن ي هَو أنَّ
انتباِه

َمُه«. حللُّ هَو أْن نتعلَّ
َف َشيًئا؛ فا

َت تريُد أْن تعِر
ي: »ِإذا كن

جلدِّ
ُت 

فقل
ي«.

َجدِّ
ْم يا  ا نتعلَّ ُت: »إَذْن هيَّ

ُت إليِه وقل
ظر

ون
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القصة المشتركة

أوقات غالية

املحور: من أكون؟
املوضوع: ُأرسيت

األهداف:  

يف هناية هذه القصة يتعلم التلميذ أن: 

d  يعتمــد عــىل نفســه باســتقالية يف مهامــه اليوميــة، ويطلب
املســاعدة حــن يتاجها.

d .رها يتأمل املسئوليات العائلية، وُيقدِّ

نصائح لجعل القراءة أكثر فاعلية

d  ؛ حتـى القـراءة بوضـوح مـن خـال نطـق احلـروف بتـأنٍّ
بـن  العاقـة  ويلمسـوا  ويـروا  القصـة،  التاميـذ  يتابـع 

واملقـروءة. املكتوبـة  الكلمـة 

d  القـراءة باهتـام وتشـويق جتعـل الصـوت ُمعـًرا، وتغيـري
النـرات تبًعـا لألحداث، واسـتخدام أصـوات خمتلفة مميزة 

للشـخصيات يف القصـة.

تهيئة لكلمات القصة الشائعة

)أيًضا / يف/ و (
١-  يكتب املعلم كلمتي »أيًضا/ يف« عىل السبورة ويكرر قراءهتا.

٢- يشري املعلم إىل كلمة، ثم يطلب من أحدهم قراءهتا.

ا يف مواجهة  ٣-   خيتار املعلم بعض التاميذ، وجيعلهم يقفون صفًّ
باقي زمائهم ومن خلفهم السبورة، يقفون وبينهم مسافات 

ظاهرة من السبورة التي يكتب عليها املعلم حرف )و(.
ثم يبدأ املعلم يف ذكر اسم التلميذ األول، والثاين، والثالث.. 
، مثل: أمحد،  ويف كل مرة يشري إىل )و( وينطقها بوضوح وتأنٍّ

وخالد، وسارة، ومريم.
٤-  أثناء حكي القصة عندما يمر املعلم عىل إحدى الكلات 

الشائعة يشري إىل بطاقتها ويكرر نطقها بتأنٍّ ووضوح.
٥-  بعد االنتهاء من القصة يمرروهنا فيا بينهم، ويطلب املعلم 
من كل جمموعة البحث عن كلمة من الكلات الشائعة يف 

نص القصة.

التاميذ  متييز  من  املعلم  يتأكد  وبعدما  احلصة،  هناية  ٦-  مع 
الكلات الشائعة يضيفها جلدار )بنك الكلامت(. 

دليل املعلم ص )ح(

تهيئة لفكرة القصة

يلعب املعلم لعبة )عروستي( مع التاميذ، وتكون عن »األم«، 
ويذكر هلم أنه سيصف هلم شخًصا وياولون هم ختمن من هو:

d .هو شخص مهم بالنسبة لكل منا 

d .هو شخص لن نستطيع أن نكون يف الدنيا بدونه

d .هو شخص يقدم لنا الكثري من العون والعطاء

d .هو شخص يسهر الليايل إذا مرضُت

d .هو شخص تعب يف محيل تسعة أشهر

ــف األم؛  ــرى يف وص ــًا أخ ــتخدم مُج ــم أن يس ــن للمعل يمك
ــذ. ــى يســتنتجها التامي حت

أنشطة تناول القصة

نشاط ما قبل القراءة1

األهداف:  

 )فهــم املقــروء(: يســتخدم الصــور التوضيحيــة املوجــودة يف 
ــف أحداثها. ــة لوص القص

شرح النشاط:   

الكتـاب؛  صفحـات  بعـض  التاميـذ  عـىل  املعلـم  يعـرض 
فيتصفحـون الرسـوم، ويتكلمـون عـا يرونـه، ويسـأهلم عن 

توقعاهتـم حـول أحـداث القصـة:

d ماذا ترون؟

d  هـل تتوقعون أن يمـروا بموقف صعب؟ ومـا هو؟ وكيف 
عليه؟ سيتغلبون 

d ماذا سيحدث لألم؟

d كيف سيترصف أفراد األرسة؟

d هل سيكون لكل فرد منهم دوٌر يف أرسته؟
يدعم املعلم تعليقاهتم، ويشجع خياهلم وتأماهتم.
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نشاط خالل القراءة٢

األهداف:  

)فهــم املقــروء(: القــراءة بانتبــاه لتحديــد مــا يقولــه النــص، 
والتحــدث لدعــم اســتنتاجات مســتخلصة منــه. 

شرح النشاط:   

د هلم   شجع التاميذ عىل االستاع لقصة »أوقات غالية«، ومهِّ
أننا سنتعرف إىل أرسة جديدة، ونكتشف كيف أن كاًّ منهم 

كان له دور مهم يف أرسته.

تذكر نصائح جلعل القراءة أكثر فاعلية. )ارجع للمقدمة(
أسئلة  عليهم  ويطرح  )الساعة(،  مشهد  قبل  املعلم  يتوقف 

التوقع والتفكري:

d هل تتوقعون أن األم ستدرك موعد املستشفى؟

d ما الذي جيعلها تدرك املوعد؟

d هل مشاركة أفراد األرسة لألدوار سيساعد يف ذلك؟
ثم يكمل املعلم بقية القصة ملطابقة توقعاهتم مع أحداثها. 

نشاط ما بعد القراءة3

أنشطة لكلمات القصة

األهداف:  

والتدريب  والتحدث،  االستاع،  مهارات  وعي صويت:  تنمية 
عىل الكلات الشائعة.

شرح النشاط:  

  أيًضا: جيلس التاميذ يف حلقة حتى يكون نظرهم يف مستوى 

واحد من دون أية عوائق برصية.

يكون املعلم يف احللقة كنقطة البداية، ومعه بطاقة كبرية مكتوب 
عليها كلمة )أيًضا( يرفعها عندما ينطق الكلمة.

وتبدأ لعبة )إعداد طبق السلطة( كا ييل:
يبدأ املعلم بقول: سأعد طبق السلطة، وسأضع فيه خياًرا وطاطَم 
أيًضا، ومع نطقه لكلمة أيًضا يرفع البطاقة، ثم يسلمها للتلميذ 
الذي عىل يمينه؛ ليكمل ويقول: وأنا سأضع اخلس أيًضا، ومع 
ويقول:  ليكرر  للتايل  ويسلمها  البطاقة،  يرفع  أيًضا  كلمة  نطقه 

وأنا سأضع اجلزر أيًضا، ومع نطقه كلمة أيًضا يرفع البطاقة. 
وهكذا حتى تنتهي احللقة إىل املعلم مرة أخرى.

التاميذ، ويكتب عليه  أمام  املعلم صندوًقا كرتونيًّا    يف: ُيرض 

)يف(، ويوزع عليهم بطاقات كثرية هبا كلات خمتلفة ومتنوعة، 
ومن بينها تكرار كلمة )يف(.

وعىل من تظهر له بطاقة مكتوب عليها الكلمة الشائعة املحددة 
يقوم بوضعها يف الصندوق.

ــة  ــة )يف( بجمل ــع كلم ــة: توض ــع كل بطاق ــم م ــرر املعل ويك
هلــا معنــى.

وكذلك )و(.  

مع هناية احلصة، وبعدما يتأكد املعلم من متييز التاميذ الكلات 
الشائعة يضيفها جلدار )بنك الكلامت(. )مقدمة دليل املعلم(

أنشطة لفكرة القصة

األهداف:  

فهم املقروء:
تفســري الكلــات والعبــارات حســب اســتخدامها يف النــص، 

وحتليــل كيفيــة اختيــار كلــات بعينهــا إلعطــاء املعنــى.
يسأل املعلم التلميذ:

d  هل قام أفراد األرسة باملساعدة وتأدية أدوارهم عند مرض
األم فقط؟ 

d ما الذي جعلك تقول ذلك؟ 

شرح النشاط:  

املشاهد  أي  ليحددوا  القصة؛  صفحات  معهم  املعلم  يتصفح 
التي أكدت هلم أن أفراد األرسة تعودوا املشاركة يف األدوار.

وبعدما يستنتجون املشهد يقرأ املعلم اجلملة التالية:
»ثم قلت: هيا نُقْم بمسئوليتنا يف أرستنا كام تعودنا.. أنا سأضع 

امللبس يف الغسالة، وأرتب اللعب يف الصندوق«.
ويطلب منهم استخراج الكلمة التي استدل هبا عىل أن أفراد 

األرسة مل يشاركوا األدوار فقط وقت مرض األم.
وبعدما يستنتجون أن كلمة »كام تعودنا« هي التي أعطت املعنى 

يف النص؛ يطلب منهم املعلم اقرتاح كلات أخرى تعطي نفس 

املعنى للنص، مثل: )كا نفعل - كل يوم - كل مرة(. 
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ُف . 
جت

ها   تر ِش   ولكنَّ
ظًة   ِفي   الفرا

ه   مستيق جَد أمَّ
ه   وأبيِه؛ فو ُحجرةِ   أمِّ

جَه   إلى   
حمُد   مَن   النومِ   وتو

َظ   أ
استيق

؟                                                                                              ضٌة
ِت   مري

ي: َهْل   أن
ألمِّ

ُت 
قل

ي:  َنَعم.           
ْت   أمِّ

قال
ي؟                                                                                                    

ي،   أيَن   أِب
ِك   يا   أمِّ

عافا
ِك   اللُه  و

ُت: شفا
قل

ى.                   
ْشَف

ْسَت
ى  الـُم

َب   إل
ْي   نذه

سيارَة؛   َك
جهزُ   ال

ي: ي
ْت أمِّ

قال
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ِحٌم. 
ى ُمْزد

ْشَف
ْسَت

عوا؛ الـُم
عٍة  ... فأْسِر

ِعَد   بعَد   سا
ضُة  إنَّ   املو

ي  املمر
ْت   ل

ى  فقال
ْشَف

ْسَت
ُت ِبالـُم

صل
ات

شروًبا 
َس َثقيلًة، وتتناوَل َم

الِب
َي َم

ِة، وأْن ترتِد
حِتها التامَّ

ى را
عَل

صوا 
ْحِر

ِت ا
الِل َهذا الَوق

خ
ي 

وِف
ًضا  .                               

ِخًنا أي
سا
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ِش.                                           
ي   الفرا

ضٌة ف
ي   َمري

ي،   إنَّ   أمِّ
ت َجدَّ

ُت لها: 
ي  وقل

ت َجدَّ
ُت   

ظ
أيق

ًضا.
خِن أي

سا
ِي ال

ا شَّ
ٌب مَن ال

طعاًما وَمعُه كو
ضُر 

ح
طارَ   َسريًعا  ، وسأ

إلف
ِعدُّ   لها   ا

ي: سأ
ت َجدَّ

ْت   
قال

ِي.                  
ا شَّ

ي ال
ضعيِه ِف

حلديقِة؛ لَت
َض أوراِق النعناِع مَن ا

ُف بع
ط

ُت: وأنا سأق
                                                                                                    قل

ِحٌم. 
ى ُمْزد

ْشَف
ْسَت

عوا؛ الـُم
عٍة  ... فأْسِر

ِعَد   بعَد   سا
ضُة  إنَّ   املو

ي  املمر
ْت   ل

ى  فقال
ْشَف

ْسَت
ُت ِبالـُم

صل
ات

شروًبا 
َس َثقيلًة، وتتناوَل َم

الِب
َي َم

ِة، وأْن ترتِد
حِتها التامَّ

ى را
عَل

صوا 
ْحِر

ِت ا
الِل َهذا الَوق

خ
ي 

وِف
ًضا  .                               

ِخًنا أي
سا
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ْت 
ى  َفوًرا   ؛ فقال

ْشَف
ْسَت

ى  الـُم
َب   إل

ُب   أنْ   تذه
ج

ِش، وي
ي   الفرا

ضةٌ   ِف
نا   َمري ُت لها: إنَّ   ُأمَّ

ي   وقل
خِت

ُت   أ
ظ

أيق
ي:  

خِت
 أ

ًضا. 
طَفها أي

ِضُر لها ِمع
ح

ِسها،  وأ
الب

ي  ارتداءِ   َم
نا  ِف مَّ ِعُد   ُأ

أنا   سأسا
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حلمد ُ  للِه؛   باٍق  
ُت: ا

عِة   وقل
سا

ى   ال
ُت  إل

ظر
ى..  ن

ْشَف
سَت

ى  امل
ي  إل

خَذها   أِب
ي،  وأ

جميًعا أمِّ
َعْدنا   

سا

عَد   .                                           
ي   املو

ُك   أمِّ
شروَن   دقيقًة،  ستدِر

ِع
 

ْت 
ى  َفوًرا   ؛ فقال

ْشَف
ْسَت

ى  الـُم
َب   إل

ُب   أنْ   تذه
ج

ِش، وي
ي   الفرا

ضةٌ   ِف
نا   َمري ُت لها: إنَّ   ُأمَّ

ي   وقل
خِت

ُت   أ
ظ

أيق
ي:  

خِت
 أ

ًضا. 
طَفها أي

ِضُر لها ِمع
ح

ِسها،  وأ
الب

ي  ارتداءِ   َم
نا  ِف ِعُد   ُأمَّ

أنا   سأسا
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ُب 
سالِة، وأرت

ي الغ
َس ِف

الب
ضُع امل

سأ
ْدنا: أنا  ي أسرِتنا كَما تعوَّ

سئوليِتنا ِف
َب

ا َنُقْم  هيَّ
ُت: 

ُثمَّ قل
ِة. 

َسِة الَكْهَربائيَّ
جاَد ِبالـِمْكَن

س
ُف ال

ظِّ
ي: وأنا أن

خِت
ْت ُأ

ندوِق.                                                                        قال
ُّ ي الص

َب ِف
اللع

عنَدما تعوُد.
ُكم  شرَبُه أمُّ

ِت لَت
ضراوا

خل
ساَء ا

َح
طُهو 

ي: و  أَنا   سأ
ت َجدَّ

ْت   
قال
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ي  ُكلَّ   أفرادِ  
ْت أمِّ

ِت   الدواَء..  شكَر
ضَل  بعَد   أنْ   تناول

حٍة   أف
ص

ي  ب
ْت أمِّ

ي،  وكان
ي   وأمِّ

عاَد أِب
عٍة   

وبعَد   سا
هم   وَتعاوِنهم .  ُحبِّ

ى   
عَل

ألسرةِ   
 ا

ًضا.
ُضنا  بع

حتِرمَ   بع
علمِتنا   أن   َنتعاوَن، وأْن َي

ِك   
ألن

ي؛   
ًضا   يا   أمِّ

ِك أي
ُت: ُشكًرا   ل

فقل

ُب 
سالِة، وأرت

ي الغ
َس ِف

الب
ضُع امل

سأ
ْدنا: أنا  ي أسرِتنا كَما تعوَّ

سئوليِتنا ِف
َب

ا َنُقْم  هيَّ
ُت: 

ُثمَّ قل
ِة. 

َسِة الَكْهَربائيَّ
جاَد ِبالـِمْكَن

س
ُف ال

ظِّ
ي: وأنا أن

خِت
ْت ُأ

ندوِق.                                                                        قال
ُّ ي الص

َب ِف
اللع

عنَدما تعوُد.
ُكم  شرَبُه أمُّ

ِت لَت
ضراوا

خل
ساَء ا

َح
طُهو 

ي: و  أَنا   سأ
ت َجدَّ

ْت   
قال
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القصة المشتركة

حدث بمدرستنا

املحور: العامل من حويل

املوضوع: عاملي الصغري

يف هناية هذه القصة يتعلم التلميذ أن: 

d .يافظ عىل مسئوليته كفرد يف هذا العامل الصغري

d .يدرك أن سلوكه له تأثري عىل اآلخرين

نصائح لجعل القراءة أكثر فاعلية

d  ؛ حتـى القـراءة بوضـوح مـن خـال نطـق احلـروف بتـأنٍّ
بـن  الَعاقـة  ويلمسـوا  ويـروا  القصـة،  التاميـذ  يتابـع 

واملقـروءة. املكتوبـة  الكلمـة 

d  القـراءة باهتـام وتشـويق جتعـل الصـوت ُمعـًرا، وتغيـري
النـرات تبًعـا لألحداث، واسـتخدام أصـوات خمتلفة مميزة 

للشـخصيات يف القصـة.

تهيئة لكلمات القصة الشائعة

)يف / يا /نعم / هذا/ هذه(
١-  يكتب املعلم عىل السبورة كلمة »هذا« ويقرؤها عدة مرات. 

٢-  يطلب من كل تلميذ تكرارها؛ حتى يتأكد من حفظ شكلها.

٣-  يفتح املعلم الصفحات األوىل للقصة، ويطلب من التاميذ 
استخراج الكلمة منها.

يكرر املعلم اخلطوات السابقة مع كلمة »هذه«.  

وينطق  السبورة،  عىل  /هذه«  »هذا  كلمتي  املعلم  ٤-  يكتب 
إحدامها ويطلب من أحد التاميذ أن يشري إليها ويميزها.

الكلـات  باقـي  مـع  السـابقة  اخلطـوات  املعلـم     يكـرر 
»يف/ يا/نعم«.

٥-  يف أثناء حكي القصة عندما يمر املعلم عىل إحدى الكلات 
الشائعة يشري إىل بطاقتها، ويكرر نطقها بتأنٍّ ووضوح.

التاميذ  متييز  من  املعلم  يتأكد  وبعدما  احلصة،  هناية  ٦-  مع 
الكلات الشائعة يضيفها إىل جدار )بنك الكلامت(.

تهيئة لفكرة القصة

يعدها  قلوب  شكل  عىل  بطاقات  التاميذ  عىل  املعلم  يوزع   
ُمْسبًقا، ويطلب من كل تلميذ رسم سبب يب من أجله املدرسة. 

يمكن للمعلم أن يعطي كل تلميذ أكثر من بطاقة، ثم جيمعها يف 
مكان عىل حائط الفصل كا هو مبن يف الشكل.

القصص المشتركة /أولى ابتدائي/ المحور 
الثاني/ ١- قصة حدث بمدرستنا 

المحور: العالم من حولي 
الموضوع: أنا وعالمي الصغیر 

تكون في نھاية ھذه القصة نتائج تعلم 
الطالب كاآلتي:  

يحافظ على مسئولیته كفرد في ھذا العالم -
الصغیر. 

يدرك أن تصرفاته وأفعاله لھا نتائج وعواقب -
منطقیة تؤثر على اآلخرين. 

تھیئة لكلمات القصة: ❖
(في / يا /نعم / ھذا/ ھذه) 

١- يكتب المعلم على السبورة كلمة "ھذا" ويقرئھا عدة 
مرات.  

٢- يطلب من كل طالب تكرارھا حتى يتأكد من حفظھم 
لشكلھا. 

٣- ثم يفتح المعلم على الصفحات األولى للقصة ويطلب 
من الطالب استخراج الكلمة منھا. 

يكرر المعلم الخطوات السابقة مع كلمة "ھذه". 

٤- يكتب المعلم كلمتي "ھذا / ھذه" على السبورة 
وينطق أحدھما ويطلب من أحد الطالب أن يشیر إلیھا 

ويمیزھا. 

يكرر المعلم الخطوات السابقة مع باقي الكلمات "في/ 
يا/نعم". 

٥- أثناء حكي القصة عندما يمر المعلم على أحد 
الكلمات الشائعة يشیر إلى بطاقتھا ويعید نطقھا بتأن 

ووضوح. 

٦- مع نھاية الحصة وبعدما يتأكد المعلم من تمییز 
األطفال للكلمات الشائعة يضیفھا إلى حائط (بنك 

الكلمات). 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

تعلم لتكون-(التواصل) يشارك في حوار بأسلوب 
الئق يعبر فیه عن مشاعره. 

سنحكي قصة طفل في مثل عمركم كان في أول يوم 
للمدرسة يشعر بالحماس. 

بماذا يشعر كلٌ منكم في لیلة دخوله المدرسة؟ 
** يؤيد المعلم كل مشاعر الطالب ويعترف بحقه في 

الشعور بھا كما ينقله إلى مرحلة وعیه بسبب ھذا 
الشعور. 

فمثالً: أنت شعرت بالخوف ھل ألنك كنت قلقاً من 
التعرف على أصدقاء جدد. 

أنت شعرت بالحماس لتحمسك الستخدام أدواتك 
المكتبیة الجديدة.   

٢) نشاط خالل القراءة: 
األھداف:  

(فھم القراءة) يحدد الكلمات والعبارات التي تشیر 
إلى المشاعر المختلفة في نص مقروء. 

سنحكي الیوم قصة ولد في مثل عمركم يذھب 
للمدرسة في أول يوم. سأحكي لكم وعلیكم استنتاج 

مشاعره من بین الكلمات. 
((انْتَھَى الصَّیْفُ وَغَدًا أَوَّلُ يَوْمٍ في المَدْرَسَةِ. بینما كنت أَتَناوَلُ 

العَشاءَ مَعَ عائِلَتِي سَأَلتْنِي أُمِّي: «ھَل أَنتَ مُتَحَمِّسٌ لِبَدْءِ 
الفَصْلِ الدِّراسِيِّ غَدًا يا إِسْماعِیلُ؟» «ابتسَمْتُ وَقُلتُ: «نَعَم 

يا أُمِّي، فأَنا أُحِبُّ مَدْرَسَتَنا».  

تذكر نصائح لجعل القراءة أكثر فعالیة. •

٣)نشاط ما بعد القراءة: 
لفكرة القصة: ❖

األھداف: 
(فھم القراءة) تقییم كیف تشكل الغرض من 

المحتوى وأفكاره األساسیة. 
(اإلبداع) يولد أفكار جديدة وفريدة.  

يسأل المعلم الطالب السترجاع بعض المعلومات من 
القصة: 

ما رأيك في تصرف بطل القصة؟  -
من قال ھذه العبارة؟ -
تخیل أنك بطل القصة كیف كنت -

ستتصرف وكیف ستغیر األحداث؟ ھل 
كنت ستھتم بتجديد مدرستك؟ 

لكلمات القصة: ❖
األھداف: 

(تمییز الصوتیات والكلمات) أن يقرأ 
الكلمات الشائعة المتكررة. 

يرسم المعلم على األرض مربعات 
لعبة األولى. 

ثم يكتب في المربعات الكلمات 
الشائعة (في / يا /نعم / ھذا/ ھذه) 

ويقف الطالب صف لیبدأ الطالب األول 
يستمع إلى الجملة التي يقولھا المعلم ويحدد 

الكلمة الشائعة التي ذكرت. 
يا ھشام اقفز -
ھذا شباك كبیر -
نعم يا أمي -
ھذه شجرة خضراء -
في آخر حصة سنلعب -

أحب 
مدرستي

٨
٧

٦

٤
٣

٢ ١

أنشطة تناول القصة

نشاط ما قبل القراءة1

األهداف:  

استامع وحتدث :
ــه  ــرون في ــق يع ــلوب الئ ــوار بأس ــذ يف احل ــارك التامي يش

ــاعرهم. ــن مش ع

شرح النشاط:  

يقول املعلم للتاميذ:
يوم  • أول  يف  كان  أعاركم  مثل  يف  تلميذ  قصة  سنحكي 

للمدرسة يشعر باحلاس.
باذا يشعر كلٌّ منكم يف ليلة دخوله املدرسة؟ •
يؤيد املعلم كل مشاعر التاميذ، ويعرتف بحقهم يف الشعور  •

هبا، كا ينقلهم إىل مرحلة وعي بسبب هذا الشعور.
فمثًل:

ف إىل  أنت شعرت باخلوف؛ هل ألنك كنت قلًقا من التعرُّ
أصدقاء جدد؟

أنت شعرت باحلاس؛ الستخدام أدواتك املكتبية اجلديدة.
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نشاط خالل القراءة٢

األهداف:  

)فهــم املقــروء( يــدد الكلــات والعبــارات التــي تشــري إىل 
املشــاعر املختلفــة يف نــص مقــروء.

شرح النشاط:  

يقـول املعلـم: سـنحكي اليـوم قصـة ولـد يف مثـل أعاركـم 
يذهـب للمدرسـة يف أول يـوم... سـأحكي لكـم اسـتنتاج 

مشـاعره مـن بـن الكلـات.

َأَتناَوُل  كنُت  بينام  امَلْدَرَسِة،  يف  َيْوٍم  ُل  َأوَّ َوَغًدا  ْيُف  الصَّ »اْنَتَهى 

ٌس لَِبْدِء الَفْصِل  ي: َهل َأنَت ُمَتَحمِّ الَعشاَء َمَع عائَِلتِي َسَألْتنِي ُأمِّ

ي؛ فَأنا  راِسِّ َغًدا يا إِْسامِعيُل؟ فابتَسْمُت َوُقلُت: َنَعم يا ُأمِّ الدِّ

ُأِحبُّ َمْدَرَسَتنا«. 

نشاط ما بعد القراءة3

أنشطة لكلمات القصة

األهداف:  

)فهــم املقــروء(:  تقييــم كيــف تشــكل الغــرض مــن 
األساســية. وفَِكــره  املحتــوى 

شرح النشاط:  

يسأل املعلم التاميذ السرتجاع بعض املعلومات من القصة:

d  ما رأيكم يف ترصف بطل القصة؟

d من قائل هذه العبارة؟

ختيَّــل أنــك بطــل القصــة؛ كيــف كنــت ســتترصف؟ وكيــف 
ســتغري األحــداث؟ هــل كنــت ســتهتم بتجديــد مدرســتك؟

أنشطة لفكرة القصة

األهداف:

وعي صويت: يقرأ الكلات الشائعة املتكررة.

شرح النشاط:  

يكتب  ثم  األوىل«،  »لعبة  مربعات  األرض  عىل  املعلم  يرسم 
هذه(،  هذا/   / يا /نعم   / )يف  الشائعة  الكلات  املربعات  يف 
التي  للجملة  األول  التلميذ  ويستمع  ا،  صفًّ التاميذ  ويقف 

يقوهلا املعلم، ويدد الكلمة الشائعة التي ُذكرت.

d  .يا هشام، اقفز

d .هذا ُشباك كبري

d .نعم يا أمي

d .هذه شجرة خرضاء

d .يف آخر حصة سنلعب

١

٥

٢

٧

٣

٦

٤

٨

مــع هنايــة احلصــة، وبعدمــا يتأكــد املعلــم مــن متييــز التاميذ 
الكلــات الشــائعة يضيفهــا جلــدار )بنــك الكلامت(.
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َت 
ي: »َهْل َأن

ي ُأمِّ
ِن َسَألْت

ي 
ِت عاِئَل

شاَء َمَع 
َتناَوُل الَع ُت َأ

ي املْدَرَسِة، بيَنما كن
ُل َيْوٍم ف

َغًدا َأوَّ
ُف َو

ْي
ى الصَّ

اْنَتَه
ِحبُّ َمْدَرَسَتنا، 

ي، فَأنا ُأ
ُت: »َنَعم يا ُأمِّ

ُت َوُقل
َسْم

ِعيُل؟«. ابت
َغًدا يا ِإْسما

 ِّ راِسي ْصِل الدِّ
ٌس ِلَبْدِء الَف

ِّ َحم
ُمَت

ي املْدَرَسِة«. 
ي ف

ُجِن
ع

ي ُيْز
ِذ

ْط ُهَو الَّ
ِحُد َفَق

ْيٌء َوا
َوِلكْن َش
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ي؟«. 
َحِبيب

ألْمُر يا 
َك ا

ْت: »َما ذِل
ي، ُثمَّ قاَل

ْت ُأمِّ
ب

َتَعجَّ
ِحبُّ َأْن َأَراَها 

َت لوُنَها. َأنا ُأ
ى( َقْد َبَه

َج املْبَن
خاِر

ِخَل َو
ُجْدراِنها )دا

َجِميُع 
ميٌة َو

ُت َلها: »َمدَرَسُتنا َقِد
ُقل

ألْمِر«.
َك ا

ي ذِل
َك ف

ِحبُّ أْن ُأشاِر
ِت، َوُأ

ُسوما
ُّ ألْلواِن َوالر

َجًة َوَمِليَئًة ِبا
َجِميَلًة ُمْبِه
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ي؟«. 
َحِبيب

ألْمُر يا 
َك ا

ْت: »َما ذِل
ي، ُثمَّ قاَل

ْت ُأمِّ
ب

َتَعجَّ
ِحبُّ َأْن َأَراَها 

َت لوُنَها. َأنا ُأ
ى( َقْد َبَه

َج املْبَن
خاِر

ِخَل َو
ُجْدراِنها )دا

َجِميُع 
ميٌة َو

ُت َلها: »َمدَرَسُتنا َقِد
ُقل

ألْمِر«.
َك ا

ي ذِل
َك ف

ِحبُّ أْن ُأشاِر
ِت، َوُأ

ُسوما
ُّ ألْلواِن َوالر

َجًة َوَمِليَئًة ِبا
َجِميَلًة ُمْبِه

َغًدا َسأْسَأُلها«.
ُت: »

ُت َوُقل
َسْم

ألْمِر؟«.  ابت
َعْن َهذا ا

َغًدا 
َك 

مَت ْسَأَل ُمَعلِّ
َك أْن َت

ي: »ما َرأُْي
ْت ُأمِّ

قاَل
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ُجْدراِنها 
َجِميُع 

ميٌة َو
ها َقِد ا، َولِكنَّ جّدً

ِحبُّ َمْدَرَسَتنا 
ُت لَها: »َأنا ُأ

ي وقل
َمت ى ُمعلِّ

ُت إل
ي ذهب

اِل ي الَيْوِم التَّ
َوف

جلْدراِن؟«. 
الِء َهِذِه ا

ط
عاَدِة 

ي ِإ
ِعُدوَن ف

سا
الميِذ ُي

َعَل ُكلَّ الت َنْ
َك َو

َم ذل
ظِّ

ميِكُن أْن ُنن
َت لوُنَها. َهْل 

َقْد َبَه
هِذِه الِفْكَرِة، ُثمَّ 

َعْن 
ْث َمَع إدارِة املْدَرَسِة 

دَّ حتَ
ي َأ

ْعِن
ال ِفْكَرٌة راِئَعٌة. َد

ْت: »هِذِه ِفْع
َمُة َوقاَل ِت املَعلِّ

َسَم
ابت

جاَبٍة«.
َك ِبِإ

ِجْع َل
َأْر
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َسَيِتمُّ 
ُه  إلدارِة أنَّ

فاُق َمَع ا التِّ
َتَّ ا

ْت: »
ساَمٌة َكِبيَرٌة، َوقاَل

ْجِهَها اْبت
ى َو

َعَل
َمُة َو ِت املَعلِّ

جاَء
ٍة 

ِحصَّ
خِر 

ي آ
َوِف

الميِذ 
َجِميُع الت

َمُة: »ُمواِفُقوَن؟«؛ فقاَل  ِت املَعلِّ
جميًعا«. أْكَمل

َك بالتعاوِن َبْيَننا 
جتديُد املْدَرَسِة، َوذل

َحِة: »ُمواِفُقوَن«.
يٍء ِبالَفْر

ِحٍد َمِل
ِت َوا

َصْو
ب
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الميِذ 
ألْسُبوِع كاَن ُكلُّ الت

الَل ا
ِخ

ِديِد املْدَرَسِة، َو
جتْ

ي 
جّدا ِللَبْدِء ف

ًسا 
ِّ َحم

ي كاَن الُكلُّ ُمَت
ال ي الَيْوِم التَّ

ف
ْجَمَل، َوماَذا 

ْجَعُلوَن املْدَرَسَة َأ
َف َي

َعْن َكْي
َجِديَدٍة 

ُطُرٍق 
ًحا ِبأْفكاٍر َو

َصبا
ى املْدَرَسِة 

ني َيْأُتوَن إل
م َواملَعلِّ

ألمَر. 
ُجوَن ِلَيْفَعُلوا هَذا ا

ْحتا
َي
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جلِميِع، 
شاَرَكِة ا

ِل ُم ْض
، َوِبَف ْط

ِحٍد َفَق
الِل ُأْسُبوٍع َوا

ِخ
ي 

َبْدَرَسِتنا. َوِف
ي 

َحَياِت
ي 

وٍع ف ْجَمَل أْسُب
ُت َأ

ضي
أم

ِب أِو 
أللعا

ُة ا
ِحصَّ

ي 
ِعْنَدما َتْأِت

عليِه ِمْن قْبُل. َو
ْت 

ا كاَن عمَّ
حيويًة 

جًة، و
ال، وَبه

َجما
ْت َمدَرَسُتنا َأْكَثَر 

َح
ْصَب

َأ
ي: »َلَقْد 

الِئ
ا، َوَأُقوُل ِلُزَم َجّدً

حٍة َشِديَدٍة 
َجِة، َوَأْشُعُر ِبَفْر

جلْدراِن املْبِه
ى ا

ُظُر إل
ِب َأْن

ى املْلَع
َحُة َوَأْنِزُل إل

ْس
الُف

ا«. جّدً
َجِميَلًة 

ْت 
ح

ْصَب
ي َوَيُقوُلوَن: »َنَعْم،َ أ

ي َمِع
الِئ

ِفُق ُزَم ال«؛ فيتَّ
َجَما

ْت َمْدَرَسُتنا َأْكَثَر 
َح

ْصَب
َأ
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القصة المشتركة

سر رشيد

املحور: العامل من حويل

املوضوع: عاملي الكبري

يف هناية هذه القصة يتعلم التلميذ أن: 

يبادر بأفعال حتافظ عىل البيئة يف وطنه.

نصائح لجعل القراءة أكثر فاعلية

d  ؛ حتـى القـراءة بوضـوح مـن خـال نطـق احلـروف بتـأنٍّ
بـن  الَعاقـة  ويلمسـوا  ويـروا  القصـة،  التاميـذ  يتابـع 

واملقـروءة. املكتوبـة  الكلمـة 

d  القـراءة باهتـام وتشـويق جتعـل الصـوت ُمعـًرا، وتغيـري
النـرات تبًعـا لألحداث، واسـتخدام أصـوات خمتلفة مميزة 

للشـخصيات يف القصـة.

تهيئة لكلمات القصة الشائعة

)كان - هو - إىل(

ــا  ــة »كان« ويقرؤه ــبورة كلم ــىل الس ــم ع ــب املعل ١-  يكت
ــرات.  ــدة م ع

ــن  ــد م ــى يتأك ــا؛ حت ــذ تكراره ــن كل تلمي ــب م ٢-   يطل
حفظــه شــكلها.

٣-  يفتــح املعلــم املشــهد األول، ويطلــب مــن التاميــذ 
ــا. ــة منه ــتخراج الكلم اس

يكرر املعلم اخلطوات السابقة مع كلمتي »هو/ إىل«.  

الكلات  إحدى  عىل  املعلم  يمر  عندما  القصة  حكي  ٤-  أثناء 
الشائعة يشري إىل بطاقتها، ويعيد نطقها بتأنٍّ ووضوح.

التاميذ  متييز  من  املعلم  يتأكد  وبعدما  احلصة،  هناية  ٥-  مع 
الكلات الشائعة يضيفها إىل جدار )بنك الكلامت(.

تهيئة لفكرة القصة

التاميذ، وتكون عن  لعبة »الرجل املشنوق« مع  املعلم  يلعب 
مدينة مكونة من أربعة أحُرف تقع يف حمافظة البحرية.

خيط املعلم أربعة خطوط، ويقوم التاميذ بتخمن احلروف؛ فإذا 
ذكروا حرًفا صحيًحا يكتبه املعلم يف مكانه الصحيح من الكلمة، 
وإذا ذكروا حرًفا غري صحيح يرسم املعلم مرحلة من مراحل شنق 
الرجل حتى يصل التاميذ إىل أهنا مدينة رشيد... ويمكن للمعلم 

مساعدهتم حسب مستوى معلوماهتم السابقة.

ثم يسأهلم: من لديه معلومات عن هذه املدينة؟
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أنشطة تناول القصة

نشاط ما قبل القراءة1

األهداف:  

 )فهم املقروء(:

 يســـتخدم الصـــور التوضيحيـــة املوجـــودة يف القصـــة 

لوصـــف أحداثهـــا.

شرح النشاط:  

d  ،الكتاب صفحات  بعض  التاميذ  عىل  املعلم  يعرض 

ويتفحصون الرسوم املوضحة ملدينة رشيد، ويتكلمون عا 

يرونه، ويسأهلم عن توقعاهتم عن أحداث القصة:

- بَِم تتميز مدينة رشيد؟

- ماذا سريى أيمن يف هذه الرحلة؟

d .يدعم املعلم تعليقاهتم، ويشجع خياهلم وتأمُّاهتم

نشاط خالل القراءة٢

األهداف:  

)فهم املقروء(: 

القــراءة بانتبــاه لتحديــد مــا يقولــه النــص، والتحــدث 

لدعــم اســتنتاجات مســتخلصة مــن النــص.

شرح النشاط:  

d  د هلم  شجع التاميذ عىل االستاع لقصة »رس رشيد«، ومهِّ

بأننا سنتعرف مدينة جديدة، ونكتشف رسها.

d  يتوقف املعلم عند مشهد »سألت املرشد السياحي: ما سبب

نقاء ماء النيل يف املدينة؟«.

d  ماء نقاء  سبب  حول  والتفكري  التوقع  أسئلة  عليهم  يطرح 

النيل، وكيف يافظ سكان املدينة عىل هنر النيل.

d   .يكمل املعلم بقية القصة ملطابقة توقعاهتم مع أحداثها

نشاط ما بعد القراءة3

أنشطة لكلمات القصة

األهداف:  

)فهم املقروء(:

النص،  يف  استخدامها  حسب  والعبارات  الكلات  تفسري 

وحتليل كيفية تشكيل اختيارات كلات معينة إلعطاء املعنى.

شرح النشاط:  

d  يقول املعلم: »احلمد هلل يا نيل، يا من خترج من األرض وتأيت

لتغذي مرص«.

d  يكرر املعلم اجلملة التي كتبت عىل احلجر الفرعوين، ويطلب

ملا كتب عىل احلجر من  َفهمهم  وا عن  التاميذ أن يعرِّ من 

خال رسمه داخل إطار يشبه احلجر.

أنشطة لفكرة القصة

األهداف:  

وعي صويت: يقرأ الكلات الشائعة املتكررة.

شرح النشاط:  

d  بالـدرس اخلاصـة  الشـائعة  الكلـات  املعلـم  يكتـــب 

والكلـات الســــابقة أيًضـا: )أيبـ  أميـ  أنـاـ  قالـ  قالت 

ـ أيًضـــا ـ  و ـ  يف ـ  ال ـ  يـا ـ نعــم ـ هـــذا ـ هـــذه ـ 

كان ـ  هـو ـ إىل( عـىل بطاقـات متفرقـة، كـا يمكـن َتكرار 

الكلـات. 

d  ثم لصقها عىل األرضية متتابعة يف مسار يبدأ من باب الفصل

ثم ينتهي ألبعد نقطة... يقف كل تلميذ عند نقطة البداية، 

خطوة،  م  وتقدَّ تليها  ملا  حترك  املكتوبة  الكلمة  ميز  وكلا 

نقطة؛ ألن  الفائز هو من يذهب ألبعد  وهكذا حتى يكون 

لديه حصيلة كلات يقرؤها.

d  الكلات التاميذ  متييز  من  يتأكد  وبعدما  احلصة،  هناية  مع 

الشائعة يضيفها جلدار )بنك الكلامت(.
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ي 
ضُل ف

جُع الَف
ي، وَير

الِد
ِخ ِب

َي ِقراءُة َتاري
لُة ه ضَّ

ي املف
ِّ. ُهوايِت البتدائي

ألوِل ا
فِّ ا

ص
ي ال

ميُن، ِف
أَنا أ

ْصَر.
ظمِة ِم

َع
َعن 

ٍم  ي ُكلَّ َيْو
ي ِل

حِك
ي َي

ذ
ي الَّ

ألِب
َك 

ذل
جلميلِة.

ى َمدينِة َرشيَد ا
ْحلٍة إل

َعن ِر
ِت املدرسُة 

علَن
ألياِم أ

ي َيوٍم مَن ا
ف
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ِخ َمدينِة 
َعن َتاري

ي 
َي ِل

حِك
ُت منُه أْن ي

طلْب
حلِة؛ ف

ِّ عِن الر
ي 

خِبُر أِب
ِت ُأ

ى البي
َسعيًدا إل

ُت 
ُعْد

ت، 
إلنترن

َعن َمدينِة َرشيَد مَن ا
ٍت 

جتمَع َمعلوما
َك أْن 

ميُن أريُد
ََّة َيا أ ي: »َهذِه املر

َرشيَد؛ فقاَل ِل
عنَدما 

ي 
حتِكيها ل

َك، و
ي ُمذكرِت

ٍت أكثَر، وتكتُبها ف
جتمُع َمعلوما

َك 
ُهنا

ى 
ُب إل

عنَدما تذه
و

تعوُد«.
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ى َنهِر 
عَل

ها تقُع  خلٍة، وأنَّ
ها َبلُد املليوِن َن ُت أنَّ

َعن َمدينِة َرشيَد فعلْم
ٍت 

َعن َمعلوما
ُت 

حث
ب

ِط.
ِض املتوس

ألبي
ْحِر ا

يِل والَب النِّ
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حلافلَة 
ي، وَرِكْبنا ا

صدقاِئ
ِح الباكِر أَنا وأ

صبا
ي ال

ي املدرسِة ف
عنا ف جتمَّ

جلمعِة، و
جاَء يوُم ا

و
ى َمدينِة َرشيَد. 

ني إل
جه

ُمت
ى َمكاِن 

َهْبنا إل ختلفَة، وَذ
آلثاَر امل

شاِهُد ا
ْلنا ِفيها ُن جتوَّ

ِ، و ني
عت

سا
ى املدينِة بعَد 

نا إل َصْل
َو

ِط.
ِض املتوس

ألبي
حِر ا

ى َنهِر النيِل والَب
ُملتَق
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ٌت ُملقاٌة 
َجُد ُنفايا

ال ُتو
، َو حلِة هَو َلْوُن َنهِر النيِل؛ فاملاُء أزرُق َنقيٌّ

ِّ ي الر
ي ف

َظِر
َت َن

ولِكنَّ أكثَر َما لف
ِف.

فا
ضِّ

ى ال
عَل

َك؟
ي: َما اْسُم

َك وقاَل ل
ِح

َض
ي املدينِة ف

ِب َنقاِء ماِء النيِل ف
َعن َسب

 َّ حي
سيا

ُت املرِشَد ال
سأل

مين.
ُت لُه: أ

قل
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ا قبَل الَكبيِر -   غيُر ِمنَّ
ى ماِء َنهِر النيِل - الصَّ

عَل
ُظ 

حاِف
ي َمدينِة َرشيَد ُن

حُن ف
ميُن، ن

فقاَل: َيا أ
جِر 

حل
َهذا ا

ى 
ُظْر إل

جداِدنا.  ان
ْمناُه ِمن أ َهذا َما تعلَّ

حلياُة، 
هَو ا

ماِن؛ فنهُر النيِل  مي الزَّ
ُمْنُذ َقد

َعَلْيه.
َب 

ِّ وَما ُكت عوني
الِفر

ْصَر«.
ي ِم

ي لُتغذِّ
ِض وَتأِت

ألر
ُج مَن ا

خر
حلمُد للِه َيا نيُل، َيا َمن َت

»ا
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ا قبَل الَكبيِر -   غيُر ِمنَّ
ى ماِء َنهِر النيِل - الصَّ

عَل
ُظ 

حاِف
ي َمدينِة َرشيَد ُن

حُن ف
ميُن، ن

فقاَل: َيا أ
جِر 

حل
َهذا ا

ى 
ُظْر إل

جداِدنا.  ان
ْمناُه ِمن أ َهذا َما تعلَّ

حلياُة، 
هَو ا

ماِن؛ فنهُر النيِل  مي الزَّ
ُمْنُذ َقد

َعَلْيه.
َب 

ِّ وَما ُكت عوني
الِفر

ْصَر«.
ي ِم

ي لُتغذِّ
ِض وَتأِت

ألر
ُج مَن ا

خر
حلمُد للِه َيا نيُل، َيا َمن َت

»ا

ي ُكلَّ َما شاهدُته، 
ألِب

ُت 
حكي

ى املنزِل 
ُت إل

ُعْد
عنَدما 

ِّ..  و حي
سيا

ُت ُكلَّ َما َسِمْعُته مَن املرشِد ال
كتب

.ِّ عوني
جِر الِفر

حل
ِّ َهذا ا َعن ِسر

و
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